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غبلىتاغلنرئنآصضازشافي!نئغؤإيئ)

مهو...مثيإءمنبسموز؟فآتوأ

(32:ةلبقرا1
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أف!صبألر!فأفزر

تحديو

محثدوالمرشلينالأنبياءخاتمعلىوالسلائموالصلاة،العالمينرفيدثهإلحمذ

الميامين.وصحبهالطاهرينآلهوعلى

،الشاقالعملهذاانجازإلىووفقني،بعونهأقذنيالذيالعظيماللهأحمد

الكونيةآياتهلأسراروتبيانآ،الكريمكتابهتجاهعليئالملقىالذينببعضقيامآ

ممثتفثولا،غرائبهتنقضيولا،عجائبهتفنىلاالذيالكريمكتابهفيالمعجزة

آياتهفيمتبضرةعميقيمانظر؟إلىئلخيماحاج!منرأيئهقديماوسذآ،بهإلأالطلمات

بفضلهإليهاهداناالتيالحديثالعلمحقائقمنترشخمايواكبوبما،اليهونية

ومنتيما.

كلعلىفريضةاللهخققوماوالأرضالسماواقيملكوتفيوالتفكرالنظرإن

النظرهذاتركإنأي.تعالىبالثهالإيمانإلىيؤدي،القرآنويتصن،لأنه،إنسان

اللهلأنللعقابومستحقآفقضرآيكونالكافرفإنوعليه،تعالىبهالكفرإلىيؤدي

فيه.ينظرأنوأبىعنهفاعرضالقاطعالدليللهبتنقد

التقدمومع،الكونيةآياتهفيوالتفكرالنظرإلىسبحانهالمولىدعاناولئن

الآياتفهممحاولةعنالقعودلنايصخلافإتهالحاضر،عصرنافيالكبيرالعلمي

ولا.رأيناقدكماذلكمنلنابذولابل،المعجزةاسرارهاواستكناهالكونيةالقرآنية

باستخدامحقائقهااستيعابخلالمنلهاعميقةدراسيمافيالوسعغايةبذلمنبذ

الاستقراءعلىيقومالذيالعلميالمنهجفيهيتمثلالذيالكونيالقرآنيالاستدلال

العلمحقائقمنترشخ،ماالكريبمرسولهحديثإلىوبالاستناد،العقليوالاستنتاج

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


غقضقمايجلاءتكونماوأوسمعاعمقالدراسةهذهتجيةانبذلافكان،الحديث

شامليمانظر؟ضمن،المعجزةأسرارهاعنوللكشف،الكريمةالآياتمعانيمن

ولايديهبينمنإلباطليأتيهلاالذياللهكتابخلالمن،والحياةالكونإلىمتكاملة

العصرمعارفمنالفتتقنحكمفيهومامعائتلافيأشذوتأتلفخلفهمن

كرمهوواسع،قدرتهوعظيمالبارىء،الخالقصنعبديععلىآياب،الحديث

عبادته،حقنعبدهحتىمنا،فربكلإيمانمنيعققأنالىيؤذيماوهو،وفضله

رحمته.فيوالطمعمنهالخوفبينالدوامعلىمتوزعين

!ي،

ئل:سا4ويسأ

الكثرةإلىيشيرالسبعةرقمإنأمحفآ،سبغإئهاوهل؟السبعالسماواثهيما-

الباحث!ين؟بعضإليهذهبقدماوهو-وحسب

وماهيتها،،السبعالسماواتوجودحقيقة،الكتابهذافي،نوضحسوف

فعلآ.سبعأنهاعلىوسنبرهن

؟عرفناهقدالذيالكبيرالكونهذافيالسبعالسماواتهيوأين-

الدنيا؟4السماهيوما-

الغلى؟السماواتوما-

"؟"وإالسماواتالسماء"8بالأخرىالمعانيهيوما-

قوله:فيتعالىإليهأشارقدمقا،والأرضالسماواتبينالذيذلكهووما-

؟!بتتهمأوماوالأزضررآلمتمئؤت)-

حقيقةهيوماشأئها؟ماالشداد،والسبغ،السبعوالطرائق،الالباقوالسبغ

أمرها؟

مفاهيوأين(،)صاللهرسولحديثفيذكرهاجاءالتيالسبعالآزضونهيوما-

الكبير؟الكونمناليومنعرفه

عاتم؟كونيئقانوفيمن،داو"التسبيح"ال!بح9بينالمعجزةالعلاقةهيوما-
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دلالائها؟هيوما؟اللهخلقفي!)الشعةرقممعجزاتهيوما-

اليهوديةوالمصادر،العربيةغيرالقديمةاللغاتفيهوأين،تعالىاللهواسم-

والمسيحية؟

!هلأممبم"

عنباحثآ،اللهلكتاب4القارىيسأئهايفتألاأسئليمامن،كثيروغيزه،كفةذلك

هذهعلىأجوبهإلىالوصولمحاوليمافيالفغتثيالبحثئخةأقحمنيقد،لهاأجوبيما

والحديث،نفئهتعالىاللهكتافيهوذلكفيالأولومصدريعونيوكان.الأسئلة

متوافقآآييماكلمعنىتفسيريكونأنبذولابعضأ،بعضهيف!زالقرآنلأن،الشريف

ذلكبعدواعتمدث.الكريمزسولهوحديث،الأخرىالآياتمعانيمعكقهالتوافق

إلىللإشارةإغفاليدونومن،والتفسيراللغةفيوعلمائهمالإسلامأئمةأقوالعلى

عندالمقارنةمنالغرضيتحققحتى،وغيرهماوالمسيحيةاليهوديةكتبفيجاءما

علمقظانفيعميقيماضاربيماغوصيمامن،نفسهالوقتوفيبذ،لاوكان.الضرورة

الراسخةحقائقهمن4شييفوتهاأنأوتاريخهتغفلأندونمن،الوثيقةالفلك

القرآنيةالآياتمعانيتفسيرفيبصددهنحنمامواضيعهمنوتستخلصن،المهمة

"هذاالآخركتابيبوضعشرعثأنفكان،والحياةالكونحقائقلاستبطانالكونية

حتىقريبآ،إنجازهإلىأوفقأنأرجوالذي"المجرةإلىالذزةمنالعجيبالكون

يبرهنالذي"والقرآنالعلمبين"القيامةوكتاب،يديكبينالذيلكتابيفرافقآيكون

القيامة.قيامفيوالقرآنالعلمبينماوالفعجزالمدهثىابتوافقعلى

يفهمأناجتهادهفيمسليمكلينسىلاكما،القلمأطيرخأنقبل،أنسىولا

.بفرادهأعلئمتعالىاللهإنيقولأناللهكتابآياتمعانيويف!ر

هذا،عملناوتقتلوارحمنا،لناواغفرأخطأنا،أونسيناإنتؤاخذنالارئنا

والمسلمين.الإسلامبهاللهموانفع،الكريملوجهكخالصآوآجعله

رقةلشاا

هـا614لشوا7

م6991طشبا62

لدكتورا

السعديسلمانداود
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تناآياسترييي

التيكالآيات،مستمرأباقيآولايزال،قديمآمعروفآكانماتعالىاللهآيابمن

فيها،ونتدبزإليهاننظرأنتعالىأمرناالتيالآياتوهي،اللهملكوتفيحولنانراها

آياثهوماومنها.الأزمانكلوفيالناسلجميعومكشوفةمعروفةآياتوهي

ايعاشئزيهص):عنهاتعالىقالوقد،التنزيلزمنفيمعروفةتكنلممستقبلية

لثئءصغكآنةبزئكيكفآؤثتمالحقآئه"ثهغتتتذحتئآنف!سهملصفهآلأفاقيفى

.53(:أفصلتلثحه!ذ!

.37،:الأنبياءأ!!تتغجلودضفلآءايتىئئأؤرديهتم..):لوقا

المزيدلناويتكشفث،والحياةالكونصفحةفيئطايغنامعجزةآياتهي

،هدىثمشيءكلخلقالذيالقادربفدرةتنطقوهي،الزمانبمرورمنهاوالمزيد

إنهـ،.والعبادةبالعبوديةتعالىلهوجههئ!ئيئأنإلاالعاقلللإنسانمعهايمكنفلا

دعانا،قدكانوإذا،المستقبلفيآياتهلهميبينبأنللناستعالىاللهعندمنموعدة

(،)السبعةالسماواتملكوتوفي،الأرضفيآياتهفيالنظرإلى،المرةبعدالمزة

والقمر،،الشمسوفي،السبعةالسيارةالكواكبأنهاعلىنبرهنسوفماوهي

عبادهاللهوغذأخرىآياتهناكفإن،العينرأيمتناولفييقعمماوكلها،والنجوم

حينئد.معرفتهاأورؤيتهايمكنيكنلملأنها،آخرصنفبمنآياب،لهميبئينهاأن

وأ،الآفاقبأسرارأولاهاويختص،نوعينعلىهيالمستقبليةالآياتوهذه

يندرجماأو،الإنسانبأسرارثانيهاويختص،ونحوهفللثمنالطبيعيةالكونيةالعلوم

الطبية.المباحثتحت
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فياللهآياتانفيالعصور،كلوفي،اجمعينللناسومتحذيةقاطعةوهي

قال.عندهمنالحنهواللهكتابئانعلىئذخضلادلائلالإنسانوفيالكون

مذكر.وهو(،الحق)أئه:وقال.مؤنثةوالآيات:ايخشا!،مصزيهص):تعالى

نفسه.الكريمالقرآنهوبلالمستقبليةالآياتهوليسبالحقالمقصودانفثبت

بئنةأدئةهيالزمانقادمفيالموعودةالجليلةالآياتهذهإن:المعنىفيصير

العالمين.رفيمنتتزيلوأنه،حقالقرآنانعلىوحاسمة

المبطلونلارتابإذآ،ذلكقبلكاتبأولاقارئآ)ص(اللهرسوليكنولم

برمنتنزيلآ)ص(بهجاءمابصدقيشهددليلآبذلكتعالىفاراد.امتأكانولكن

!زتابإصاشيييببرتخظ!ؤلايهتتينءقتلىمرزتتلؤاكنتؤقا)العالمين

.،48:العنكبوتأآفئطلوئ!

ذإ(.الآفاق)في:قولهعلىمعطوفآ!آنفيسهموفى):تعالىقولهوجاء

بأنوتذكرةإشارةذلكوفي.نحنوهم،أنفسهمالمخاطبينإلىالأنف!نت!مت

!مخلوقلأته،والبرهانالحجةموضغنف!ههو،المبينالخصيمذلك،الإنسان

لهذهققزلأنهذلك،تعالىاللهقدرةعلى،الآياتمنيعذلامابل،آيةنفسهوهو

وشتنآقوانين،تغييرأولهأتعطيلعلىقدر؟أومنهعليمغيرمنفيهتسكنالتيالآيات

ولا،توقفأواضطرالبماغيرومن،مخلوقاتهكلفيتسريودقيقةمحكمةإلهية

وموضغآيةأومخلوقآ!نف!ههوكانوقنأحد.منفيهاينازعهأوغيرهيحكمها

وأالحجةتكونوأن،خالقهقدريعلتمحتىتفميمهقذزفليعرف،كالإنسان،!حخة

!غيركفيتكونأنمنأبلغهوفيكالآية

الآفاقنحوالبعيد،الخارجنحوبأنظارناالآيةمنالأولالشطريتجةوبينما

اللامرئية.الرحبة

أعماقهفيالإنساننحو،القريبالداخلنحوبنايتجهالثانيشطرهافإن

المجهولة.

12
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هدفيفييلتقيانأنهماإلا،الاتجاهفيمتضادينمنحيينتأخذالكريمةفالآية

لأنه،متبصرأومتدبرآمتفكرآ،شاهدألهمايكونأنالإنسانمنوالمطلوبواحد،

بهما.المقصودهو

الكونعلىوانفتاح،ذاتهخارجنحول!نساناتجاب!الآفاقإلىالنظرففي

ذاته،فيوتدقيق،المجهولداخلهنحواتجاةنفسهإلىالإنساننظروفي.بهالمحيط

غير!لانف!كوهي

حذإلىفصغيرهوأماحذ،لهيعرثلاوبمارحيبةواسعة،الآفاقأي،وهي

منه.أصغزهوبمايتمثللاأئه

منفهو،حيئهوبينمالاعضوية"،9اتهاأي،تغمللاالذيالجمادمنهي

."عضوية1ماد؟

.منفردواحدوهو،الاتجاهاتكلفيوتوجدمتعددةهي

منهيتكونالذيأساسهفيوهو،العينرأيفيئدزكلابعيدةتكونقدهي

.لصغرهئرىلادقيق

الإبلفيهاويرى،الصحراءفيرىحوله،التنزيلزمنفي،ينظرالإنسانكان

فيطاغية،عظيمةشمسآفيرىالسماءنحوناظريهيرفعكانهوثم،والنخيل

إلا،القمرخلاماالليلفيالسماءمنيرىلاكانلكنههجيرها،فيلافحةضوئها،

بأنسبحانهأمرهوقد،النجوموهيليلها،ظلماءتنيرلاصغيرةالضوءمننقاطآ

معهالإنسانيحتاجلاماوهو،الخالقوعظمة،الخلقروعةليعرففيهانظرهيقفب

في،يريهبأنأيضأوعدهلكنه،فكرهداعمالالمجردتينعينيهمنأكثرإلى

القادروقدرة،الجليلةالخلقأسرارلأن،نفسهوفي،الآفاقفيآياته،المستقبل

فاختفى،تغذقدمقاناظريهتحتيقعلابماوعده،ظاهرةغيرفيهاكامنةالعظيمة

واستتر.فذنأوقزلت

السماء،منتتنرلمائد؟بمثلالموعودةالآياتهذهتقومانالناسيظنولقد

وقتهامضىقدالمعجزاتتلكولكن.ذلكشابهماأوتسعىحيةتصيرعصآأو

13
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أنمنحنآ)ومايمحرآإلأليستأنهانجزعمبهاكذبإنهثم،الإنسانمداركبتطؤر

معجزابكانتوهي،915:ا!سراءأ!..آلأؤلو!بها!ذل!اآنالألأتئتىلائزسيل

المفكرةالعقولمخاطبةالىمنهاالجاهلينلمخاطبةأقربكانتهيثم،ج!ئة

الرهيفة.والقلوب

معنوية.،روحية،عقلية،فكريةمعجزةهيالقرآنمعجزةان

لأنهااستثناء،دونمنفيهايستوون،الناسلكلتتجفىعافةمعجزةإئهاثم

عقولهم.تخاطب

بينةوهيبحفظها،اللهتكفلقدالدهر،أبدوخالدةمستمرةمعجزبوهي

.ومكانزمانكلفيومي!رةظاهرة

زمنفيوبالخصوص،بيانيةمعجزة،العصوركلوفي،اللهكتاثكانولئن

فإن،أجمعينالناستحذىقدوهو،البيانمنالققةفيفيهالعربكانالذيالتنزيل

العصور.مزعلىوتتزايدتتكشفثمعجزاتوهي،ايضآخالدةالعلميةآياتهمعجزاب

لفيئ!تهدءىآئقرةالةهذاإن):القرآنيةآياتهوصففيسبحانهقالولقد

آبصرفمنفئئبهتمينتصحآبرجآكم)قذ:وقال9،،الاسراء:1!..آئؤم

لكذقإن..):الكونيةآياتهوصففيقالكما،،401:الأنمام1!..يخينفمييوء

ناظيرمنفكمالبصر،نفسههوليسوالنظر3،.الرعد:أ!تتقتهرونلقؤرلأتئخ

بالتبصرتعالىأمرنالقد.بصيرغيروهوالمحكموالتدبيرالمنظمالصنعإلىبعينيه

ويعقلها،فيهافيتفكراللهآياتفيبصرهئقف!ثالذيهواللبيبوالعاقلوالتفكر،

ولقد.بالعبوديةوحدهلهوالإذعانتعالىبالئهالإيمانهيلذلكالطبيعيةوالنتيجة

همضاآدتةيذكرونآلذين):بقولهالكونخلقفيالمتفكرينالمؤمنينوصف

فذاضلقتمارئنالأزضىوآآلمخؤلئ!ققويتم!رونجنوبالخوعنىاوقعو

صريحةوغيرهاالآيةهذهإن.191،:عمرانأآلألتأر!عذابفقنابخطلأسمتخنك

السبعة.للسماوات،وحديثآقديمآ،الناسرؤيةفي
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مفا!..شئزيهؤءايخطا)الكريمةالآيةفيالموعودةالمعجزاتكانتولو

البحار،قاعفيأو،الأرضسطحعلىيوجدممالكانتالمجردتينللعينينيتكشف

اكتشافهايصئرلاسبحانهالخالقعلىبينةدلائلكلهاوهيمثا،القريبالفضاءأو

واكتشاففيهاوالتفكرإليهابالنظرشحانهأمزنالقدبلمعرفتها،تستحيلولا

قىإلى.زيعثيهفآلمئبماقىالم.صلقتضتفآق!بلإلىشظرونآقلآ):منهاالحكمة

.،2-.71:الغاشيةأ!سمطحتكئفلأزصيىآاإلم.نصبتكئفلىآتجما

بالنظرةتتبينلاأنهاالواضحفمن،الأنفسوفي،الآفاقفيتعالىآياتهوأما

.المجردةللعينالعابرة

.العيونعناستترتحتىتغذتقدئتصؤر،لابماعظمتهاورغم،فالأولى

كذلك.فاختفتدقتقد،القريبقربهارغم،والثانية

تفاصيلها،ومعرفةبرؤيتها،اكئ!ثسقتماأول،الآفاقخفايالئكتشفتكنولم

.)1(9516عامصنعوهو،إ"التلسكوببالمزقبإلا

يكنلمأسرارهامنالكثيرفإنوخلاياها،أنسجتهافي،الأنفسخناياأئا

)2(.5915عامصنعوهو"،!المايكروسكوببالمجهرإلالئعزف

مما،الرحمنخلقلعجائبمتجلياتآياتهيالكريمةالآيةهذهأنومثلما

بل،الأداةباكتشاف،الكريمقرآنهثيتعالىمنهإيذانأيضآفإنهابعدئد،تكشفتقد

.الباهراتالآياتتلكبهاتتجلىالتي،الأدوات

القريبةالأخرىوالمجزاتمجزتنانجوميرينا،بالمراقب،الآفاقفيوالنظر

)1(

)2(

الموجاتلاستقال)الراديوي(اللاسلكيالمرقبثم،1666عامالعاك!المرقبصنعأتبمهثم

الحيقة.الفضاءأعماقمراقبةفيجدأمفيدوهو،الضوءمنبدلأالراديويةالإضعاعيةاللاسلكية

مرة0002وربما،مرة0001حدإلىالأشاءبتكبير،بعدئذطوروالذي،هذاالعاديالمجهريقوم

ملايينالأشاءبتكبيريقومفهو،3891عامصغوهو،الالكتهرونيالمجهرأما.نادرةاحواليفي

.الحرات
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منها.يتكونالتيواللبنة،الكبيرةالكونبناءوحدةهيوالنجوم،منا

أنسجيمافيمتجمعةخلاياهئرينافإنهبالمجهر،الإنسانجسمفيالنظرأفا

الحي.الجسمبناءوحدةوهي،وأعضاء

جسمخلاياتشملهيمثلماالنجومتشملإشارة،الكريمةالآيةفيفههنا،

،المثالسبيلعلىهوذكرناهقدوما،البديعةالمن!قةووظائفهابمكوناتها،الإنسان

أدئ!نقمتتعذوأ!ان..)عذولالهاحصرلاونعمهتعالىاللهآياتلأن،الحصرلا

ؤقل!)أبدآب!مستمروهي،4،3:براهيمإأ!فار!لظلوقيلحمئنآإئتخصوهألآ

.39،:النملأ!..ققرفؤنهأسميزل!كاءايخن!لتهلمحتا

اللبناتأي،ذاتهاالذراتمنتتألفان،الأنفسوفيالآفاقفي،اللبتينوكلتا

آلافتكونتطبيعيآعنصرآ29ومنشيء.كلمنهايتكونالتينفسهاالأساسية

.الكونفيالمركبات

التيالكشوفاتمنوالمزيدبالمزيديجيءالزمنفإنالعلمكثمفهقدماكلوفوق

لاومالهحصرلاماإعجازهاوراءئخفيالآيةوهذه.الكريمةللآيةمصداقآ،تنتهيلا

قصورعلىتدذوهيالقادر،وقدرة،الصانعبصنعتنطقالتيالمعجزاتمنينتهي

يأتؤأآنغلىؤآلجنلإدنمقآآتجتمعمتىلتنئل):ظهيرآلبعضيعضهيمكانولوجميعآالبث!ر

في!آيمىؤتقذ!زفنآ.خماليرالتغنهىتغضهغتمئؤتؤبمثيهتأتون،ايئآتقؤهذابيثلى

.9،8و88:سراء!11!!فورالأإيم!ألتاآكتزفاقاقتلىصمنايئئقرةآاهذ

أكبرالأولىخلقلأن،الأنفسذكرعلىالآفاقذكزسبحانهالحققذتمولقد

لادئايي!آآثحثروثبهنيي!أدتاضلئمنآتحتنلأزضىوأآلئمفؤلئدخقق)وأخطر

.،27:النازعاتألننها!لمخأآآوطفاآثمذءآنغ)،57:أغافر!يغثون

الأجراممن،ئقاسلاوبما،أصغرإلاليسواجميعآ،الناسنبل،الإنسانإن

نراهمماأقلالسماءصفحةفيليرىقديمآالإنسانيكنولم.الفضاءفيالسابحة

لاالتيبالنجومالمرضعةالسماءصفحةوفيههنا،ولكن.المجردةبأعيننااليوم
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تصورها.يمكنلاعظيمةعوالمتكمن،الضوءمنمتلألئة"سغيرةنقاطمنكبرتبدو

عرفواوفد،مجزتنافي،نراهاالتيتلكغيرللنجومأخوابباكتشافالأمرابتداولقد

اخوابباكتشافالأمرئؤجثمنج!)1(،مليونالف005-503منن!شآالآنمنها

بعد،تنتهلمعملتةوهي،مجزةمليونألف001مننحوأمنهاعذواوقدلمجزتنا،

وحتى،المراقبوباكبرتبدو،لاالتيللنجومالظاهريالممغرهذاومقابل.حتمآ

فلأ!):فقال،بهاالعظيمتعالىق!مهجاءالضوءمننقاطمنكبر،قريبزين

فهو.76،و75:الواقعةأ!غطيصلؤتغتمو!تقشوؤإتمر.ألوفيبتؤقيأضص

شيءبأيولابالقمر،ولا،بالأرضلاالعظيمالقسمهذاغيريق!يمملم،سبحانه

ذلك.منوأعظماكبرهيالنجومأنعلىدللمضا،القرآنفي،آخر

بهاكتاعظيمةعوالمتكمن،الرحيبةالآفاقفيال!مماء،صفحةوفيفههنا،

ولقد.اليوموجودهامثل،التنزيلزمنفيعندئذ،موجودةكانتولكنها،جاهلين

يص!نمضابأكثرحولهمقايدركلاالذيالرضيعالطفلإدراككمثللهاإدراكناكان

ملامسة.أشذحياته

كلبعد،عندكتساويماذا،عظيمةمدينةبنيتقدكنتإذا،عليكوبالثه

فيها،ماوكل،عليهاومن،والأرضق.أبدآشيءلا؟الترابمنالواحدةالذزة،ذلك

النبيعنجاءولقد.سبحانهخالقهالدى،توصفلاوبدرجيما،ذلكمنأقلهي

بعوضة.جناحاللهعندتعدللافيهاوماالدنياأن)ص(

لهتمتتتقحتئآنفممحهتم!فىلأفاقآفيات!ضاسمنر!ضة):الإلهيالوعدان

فينرىلاإننا.كانوقدفعلآ،متحققأنهبدلا،إلهيوعدككلهو!الحقآئه"

وأعظمةتجلأشذتجتتقد،ريببدونومن،وهي،الحديثةالكونيةالآياتكث!وفي

القرآنية،الآياتمنوغيرهاالآيةهذهمنيدينابينيماتصديقآإلآهذا،قرننافي

وقدفأما.عبادهعلىللحخيماهـاقامة،وفضلهلمتتهدهاتمامآ،لوعدهتعالىمنهوتحقيقأ

.452ص،3991،المعرفةدار،ساغانكارل.د،الكون()1
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وهوشهيد،وهوالسمعألقىلمنبشيزهو.ونذيربشيزلهمف!ئه،للناسالحقتبئن

الغافلينمن،أجمعينللناسنذيزهوبل،الآياترأىأنبعدكذتلمننذيز

قالم!آقتزلبإالحياةهذهفييضيغشيءلاإئهإذ،حسابهمباقتراب،والفغرضين

.،ا:الأفبياء1ئغرضعون"غقتزفيوممتمحسمابالغ

ظتهلأنذلك،بعالمهوومايعلمأتهيحسب،الجاهلالجاحد،والإنسان

مدعاةاليهنزأنكيفوأنالز.عقلهلاالأمور،علىالحكمفيالفيصلهووهواه

ؤإنألحقبفترألازفيفيشيهتزوئآلديناتيئةغقشتآضيف):تعالىقال،للكفر

يهزوأؤإنسبهييلأتتخنماوةلاآلرشدصميلتزؤأقىإنتهايؤمنوألأاتؤة!ليزؤ(

عميين!غتهاؤكأنوأياتطناكذبو(لآتهت!صسيلا-دلكتتيأوةآلتيمصبيل

146،.:الأعرافأ

جريمةوالنظرالبحثعدمواعتبر،العقللىاعمالالنظزالإسلالمأوجب

آؤتؤكئالنمتمح..):النارأهلبلسانتعالىقال.العذابعليهاالإنسانيستحق

.،01:المفكأأالتمعير!آ!ئيفيكماقاتغقل

كيفالكبائر،أكبرمنهوالعقلإهمالانعلىالدلالةقطعىالنمقهذاإن

تحمثى!!ا..)؟اللهيخشىلايعلملامنوأن،بالعلممنهالخوتتعالىقزنوقد

.28،:أناطر!..آق!ويةو2عبامنآطه

منها،المقصودةوالجكيمأسرايىهاواستكناهالأشياء،حقائتياستبطانهـان

أيضآ،منهابعدهووبمابل،وحسبونحسهنراهبمالاجزأ،الإيمانإلىليجزنا

مننبصرلموماتضزناومائغذ،ولائخذلاوبما،الحمنماسوالقب،المفكربالعقل

كلها،،تنطقوالتيشيء،كلخالقسخرهاالتيوالطاقات،والقوىالأسرار،

.وأسرارهخصائصهالكونفيشيءكلأودعالذيالقادربقدرة

يهبلمهو.مكتسبموهود!،،مخلوق،الإنسانفيماكل،والإنسان

فيهخالفهأودعقدوهو،شيءمنالموتيتللنفسهيملكلاأنهكما،الحياةلنفسه
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موقف!أفهو.منعأولادفعآلهيملكلاماوالنوامي!،،والتفاعلات،القوىمن

الإنسانفإنوهكذا؟الطبيعيةحاجاتهتف!تةمانعهوأم؟لقلبهضئيهتهوأملتقسه؟

هواءنسميماوكل،فيهقطر؟وبكل،وكيانه،حياتهفي:شيءبكلمدينهو.قيين

وحياتك،،ولادتكفيالإنسانأيهاإتك.القصيرعمرهمنثانييماكلوفي،يستنشفها

اللهعندمنموهول!فيكماكلأنعلىآيةوذلكشيئآ،لنفسكتملكلا،ومماتك

حدودولأبعد،ضعيفوالإنسانيعود.وإليه،منههوشيءكلإنإذ،تعالى

الدنيا!كلصغيرةإبر؟منوخزب!وئنسيه،البقةوتؤلمه،الشزقةتقتلهفهو.الضعف

إلىوصحئه،ختىإلىورأئه،ضعفإلىوقؤئه،أفولإلىهوإئماالإنسافيوعزئم

مر؟،أؤذمنهخيقوقد،الترابإلىوهو،موتإلىوحياته،قزمإلىوشبائه،شقم

يعود.

التقة،وتؤلمه،الشزقةتقتلهفهو.الضعفحدودولأبعد،ضعيفوالإنسان

إلىوقؤئه،أفولإلىهوإتماالإنسانوغرئم!كقهاالدنياصغيرةإبر؟منوخزةوئنسيه

،موتإلىوحيائه،قزمإلىوشبائه،شقمإلىوصحته،ختىإلىورأئه،ضعف

.يعود،مغأؤلمنهخيقوقد،الترابإلىوهو

إته!،الزائلة،الضعيفة،العاجزة،الناقصة،المخلوقةالأنفقتلكويقابل

بينالتباينهذاإن.الحسنىالصفاتكلله،دائم،قوكنقادر،،كامل،خالق

حقيقتهما.علىدليلبعدهمادليلهوالمخلوقينوصفاتالإلهيةالصفات

المكابدةوبصنوف،معاصيهومجانبة،بطاعتهخالقهإلىالعبذتقزبوكلما

فأحمت،الإلهيالقذيمناقتباسهزادكلما،والشيطانالهوىوبمجاهدة،والابتلاء

خفي.ومامنهاظهرما،وألطافهيغميمامنبالمزيدعليهوأنعم،تعالىاللهوأحتةالله

منهنكتسبهالأئنا،المخلوقونيعرفهوجمال،وحنخيير،كلفميضقهوتعالىفالته

آلائه.فيوت!بخقذيهعلىونسيرمنهنقبسنورآ،وحده

!!!
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بديععلىالآفاقفيتعالىاللهآياتبعضتبيانالىيهدفالكتابهذاإن

منهالخوفبينالدوامعلىمتوزعين،عبادتهحقنعبدهحتى،قدرتهوعظيم،صنعه

رحمته.فيوالطمع

.شقزونبتاافتيغقلأأ

.ئ!ونلاؤتا

،54-38:الحاقةأيهلر!رسمولملقؤلمات!

العظيماللهصدق

02
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هع؟ما-اللللماوات

محريرةالتهرتم،،فموالسماواتهللسماء،ممايم

ونتفكرإليهاننظزأنمئاوطلب،للناسهدئاللهبآيابالكريمالقرآنجاء

ممؤنأتهاتئقذزحتى،الكونيةآياتهذكرفيتعالىاللهكتاباستفاضولقدفيها،

الكونفيآياتهمنالمزيدييرتناأنسبحانهالحقوعذناولئن.منهال!دسحوالى

السبع.والسماوات،والقمر،والشمس،الأرضذكرفلقد،والإنسان

كيلومترابمن!ثريبعدلابأنهقديمآ4العلماظنقدمقاالنجوموذكر

وهي)عظيمأ،بأنهوصفهبق!يمبهافأقسم،بالأرضيحيطسقفبفيعنامعدودة

حساباتهاوعلىعظمتها،علىسبحانهمنهتدليلآ،تعالىدئهق!يمأيفيتردلمصفة

السحيقة.وأبعادها،ومداراتها،المعقدة

وأقواها،إليناالنجوماقربأنهاالحديثالعصرفيفاتضح،!االشعرىوذكر

.،94:النجمأآليثئحرى!ممورلثوأئ!):فقال،(1)بعدالثممسضيا"

ريأإتا):فقال،)2(النجوماي،بالكواكبوتزيينهاالدنيا"السماءةذكرولقد

يمصخبيغآلدتتاآلمئئمآوزتتآ..):6،،الصافاتأ!آمؤبهببنرت!آلذتآآلمنتماة

المجزة،انهاالحاضر،عصرنافيعرفنا،قدوهي:12(،أفضلت!..وحقنهأ

.أالتثانةإدربمجزة

)1(

)2(

.3(داشأ)3اليمانيةالث!عرىوهي،الشصاليالأرضيةالكرةنصففييرىمفا

131.انظرص
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آلفلى!ؤالمحؤتآلأزضىظقفت!تترللا):فقال،(1")الغلىالسموات9وذكز

:14.أطه

الحاضر.عصرنافيإلاحقيقئهتغزفلمماعلىتدلآياتكقها،،إتها

اقت!مقلأ):فقالئبصرلامقامنهواكثرئئصر،مماذلكبكلتعالىأقسملقد

.93،و38:الحانةأت!ون!لآؤتا.نتصرونبما

لموسيلون!تأ9بآتيذؤآلمتما!تيمها):فقالمستمز،للكوفيتوشعالىواشاز

.،47:الذارياتأ

آلعلىفنأوتيتوومآ..):فقال،إياهعفمناقدممااليسيرالنزرإلىأشاركما

اكتشفكلماأتهإعجازهاوجوهومن،معجزةآيةوهي85،،11!سراء:قليسلأ!إلأ

له،معروفةحدودلاوبماوأكثر،أكثر،الكونسعةلهاتضحتجديدآالإنسان

الوجود.فيطزا،الأشاءيلفثالذيالبالغوالتعقيد،يجهلماوفداحة

اللهملكوتفيوالتفكرالنظرمنللإنسانبذلا

ملكوته،في،ونكررهالنظرئعيذوأن،ونتفكرننظربأنسبحانهالحقأقزنالقد

ولا،اعوجاجولا،نقصولا،عيبفلا،الخالقوعظمة،الخلقروعةنعلمحتى

وجمالأ،جلالأإلآنرىلاالكونفينظرناققبنافحيثما،فيهتفاوتولااضطراب

والرحمة.،بالفطفوتففهالوجود،فيماكليشملونظامآواتساقآ،وبهاغوروعة

إلأتفيكلا،فيهااللامتناهيوالجمال،المخلوقاتكلفيالاسرةالوداعةإلىائالز

،وبالقدرة،والفضل،والوحمة،وباللطف،بالألوهيةلهفقزأتعالىدئهتخشحأن

منآلرخمق!قفترىئاط!اتاسؤلخس!تعضلقآلذى!ال!:سبحانهتال.والسلطان

ضالييئاآلبقرإقكتنقي!تكرتاتبآتقتزآزججئم.فالومنترئهلألبقحزقآزججتفولق

.،4و3:المفكأحييمير!وهو

.137صانظر)1(
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.،581:ا!عرافأ!..لأزصؤآألمئ!صؤتتقكويةفيشبهرواآؤتزإ

.،151:أبونى!..ؤآلأزصنأالمتقؤتفيقاذاآلنهرو(فلإ)

.،6:أق!..ؤزشفاتنيتفاكيففؤقهزآلمئمآءإلمشبهرؤآآقذإ

.(71:الغاثيةأ!طقثصيفلابلآالمينظرودأآفلآإ

.(12:ارباتالذأ!تصرونآنخىآنفميكلقرفئ)

الكونهذافيشيءكلالىعلميةاستدلاليةنظرةالغقلاءفلينظرصرقالوا:

ا!ياتهذهمنالشاعراستوحىولقد،تديرشيءكلموجوصحمكل!ءاللهأنليعلموا

القرآنيالاستدلالهذافيويتمثل.واحذ،أئةعلىتدذ.آيةلهشيةكلأوفي:قوله

أولآالناظز4يستقرىمعآ،والقياسالاستقراءيسنخدئمالذيالعلميالمنهجالكوني

وتفاعلها،وسكناتهاحركاتهاوتضبطتحكمهاشتنيمنفيهاوماالكونجزئياب

ومنطم،فذئروتدبييرأنظاولكلوتدبيرنظالمالكونفي:ليقولذلكمنوينطلق

حكيم.ومدتزعليمخالقفللكون

عكآ!ال!ائقرةيذئ!ونآفلآ)ويتدئر:ويتفكرويتبضر،لينظرالمؤمنو)ن

،يفقهونولايسمعونولايبصرونلاالكافرينلكن24(،أمحمد:!أقفالهآقلوس!ه

لأآغينوقتمبهايففهونفيقلودبقئم..):منهاوأضسلبل،بهيمتهافيكالأنعامفهم

آلقمثوئ!مممأؤثبهكآضلممتمتلكألأئغيرأؤثكبذتهآيتمئقعونلاازانةؤقئمبهايبصرون

قتم!ؤآلتارموىالألغمتاكلكتاؤتإ،كونتتضقو!كقروأؤآلزين..)(11:917!عراف

،يعلمونلافهمالكافرونوأفا،بالعلمالمؤمنينسبحانهؤيصفثأمحمد:12،.

والفرق،الأعمىمثلمثلهوالآخر،البصيرمثلقثلةفالأول:الاثنينبينماوشتان

ؤالدلين،تغقونآلذينيتتمتوىهلقل..):والظلماتالنوربينكالفرقهوبينهما

!وتتقنهرونآق!وآتضيرآلأغمىيتمئتيرىهلقل..)،9،:الزمرأ!..تغقمون

91:أفاطر!آلئورؤلاآلطاتتؤلا.ؤآبصحيرآلاغمتىيتمثتيرىؤتا)،،05:الأنعام1

ولأآبقنرممتمولاكلهتمعتهتمآغنئفتآ..):الكافرينوصففيوقالو.2،،
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وما)أأمواتبانهمتعالىلقد!وصمهمبل26،،:الأحقافإ"..لثئ:قنآد!دتهع!

!ه!آتفبؤيىلقئنبم!ييآنتؤماتمثصاةمنيئمتمغآلتةإنآلأقؤثولآآلاضل!يتمت!يرى

22،.:أفاطر

هذاوترذ،بالئهالإيمانإلىيؤديوالأرضالسماواتخفتيفيالنظر)إن

اللهلأنللعقابومستحقأفقضرآالكافريكونوعليه،تعالىبهالكفرإلىيؤديالنظر

وآفذرعنآلألتوماتقنى..)إليهينظرأنوأبىعنهفأعرضالقاطعالدليللهبتن

،للإيمانالموجبةالأسبابعنئعيرضونالذيناي101(:أيونس!يؤمنونلأقؤو

والأنبياءالمنزلةوالكتب،الكونفيسبحانهأقامهاالتيالبيناتالآياتوهي

أ.المرسلة

بالعلم،الإيمانقزنهوإذ،الرفيعةالمنزلةللعلمسبحانهالحنأعطىولقد

إيمانلاكما،إيماندونمنفلاحولا،اللهآياتفيوتدبزتفكيردونمنايمانفلا

جميعآلشتجثنا،تعالىاللهكتابفي،للعلمالعاليةالمكانةهذهإن.توحيددونمن

هـان.الكونيةآياتهومن،القرآنيةالثهآياتمن..العذبالمنهلهذامنننهلانعلى

اللهبخفتيمعرفئناتزدادوبذلك،المعرفةخقوتلكهذهنعرفأنعليناإنبللنا،

به.إيماننافيزدادتعالى

ورثةهمالعلماءوأنكتقكبر،عبادةلاأنقولهفي)ص(اللهرسوذوضذن

.الأنبياء

اللهكتابفيالكونيةالآياتصفات

قجافيثاوليسحقيقيئ،القرآنفي،السماواتعدد

آياتهفيوالتفكرالنظرإلى،وتكرارآمرارآ،دعاناقدسبحانهالمولىكانإذا

:الآياتهذهموضوعيكونأنمنبذفلا،والأرضالسماءفي

علىيدذسبعبأنهاللسماواتسبحانهفوصفهقجازيا.لاحقيقيآ،شيئآ-ا
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وتعالىسبحانإنهإذ)1(،الكثرةعنكنايةبأنهاالبعضظنكمالافعلآ،كذلكأئها

:قالفلقد،الحقغيرلنايذكرأنعنتجل

.،4:لأحزابا1!لمئبيلآيقوىوهوآلحقيقولىوآدته"..)

.،6:شتالمجاأ!..لمحتئيآغائكئتوهاأدئه"ايتالك)

.85،:الجخرأ!..بآلحقلأإتئحغمآؤمالارضقوآفمفؤتآضققتاؤما)

!..الحقآئه"ثفغتتتينحتئأنف!مهملرثتآلأفاقفيةاتتاسمئريهؤ)

.153:أفضقت

بعدالمرة،تعالىيدعوناأنيعقللاإذ.لناواضحةالآياتهذهتكونوأن-2

ومعرفتها.إدراكهايمكننالاأشياءفيالنظرإلى،المرة

والراسخ،المتيقنالعلميبالتحقيقيتثبتكما،العلميةالحقائقتكونوأن-3

سبحانه.ذكرهقدمامعوفت!يصقةمتفقة

فيوالتفكربالنظرأمرناقدوتعالىسبحانهالحنومادام،كذلكالأمزوإنفأما

)2(،والأرضالسمواتخلق

علىلا،راسخةحقائقوتعدادهابوصفهاالأشياءهذهتكونأنمنئذفلا-ا

المجاز.سبيل

يدعوناأنيعقللاإذ-لنابينةواضحةالأشي!اءهذهتكونأنمنبذولا-2

منلناوهبهبماإمكاننا،فييكونأنغيرمنالسبعالسماواتفيللنظرسبحانه

كما،الماضيوفي،السبعالسماواتهيمانعرفأن،وإمكانات،وعقل،حواس

)1(

)2(

تعددأكدالكريمالقرآنأنالمعاصرا،والعلمإالقرآنكتابهفي،بوكايموري!الدكتوريعتقد

بدونتحذديةعن-الامثةاللغاتفيجدأكثيروهذا-يعترالذي)7(بالرتمإليهيثمارتعددآالسماوات

بطلانه.علىنبرهنسوفقوذوهو-سرريا-()5991ملهمدار.آخرتحديدأي

منهمأحذيقملمفإن،الناسعلىيهفائيئواج!ثالكونيةالعلومطلبأنعلىالإسلامعلماءاتفقلقد

شركه.آثمبنالجميعويصير،نهمكلعلىعيننفرضنيصيرفإنهبذلك
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ملياراتأعيينا،وبأئم،الضخمةالمراقبوبوساطة،فيهعرفناالذيالحاضرفي

نأحقيقة،الحقيقةهذهوستكون.وغيرهاالنجوممنئغذلامضافيهاوماالمجزات

فيبنايمزسوفوكمالنا،مرئية،ككل،السبعالسمواتبأنلناتتيئقدتعالىالله

كنههامعرفةعلىلنايعوانآنف!هاهيالحقيقةهذهتكونسوف،الكتابهذا

وحقيقتها.

معومتسقأمتفقآسبحانهالحقذكرهمايكونأنمناخيرآ،بذ،لاثم-3

ورحمته.بفضلهاليهاوهداناعنها،الغطاءلناكشفالتيالمجردةالعلميةالحقيقة

الكونيةالقرآنيةالآياتفهممحاولةعنالفعودلنايصخلا

فيوالتفكرللنظرتدعوهالتيتعالىاللهآياتيتلووهو،للمسلميجوزفهل

بكلمةالمقصودللمعنىجاهلآذلكبعدمنيظلأن،السماواتملكوت

ونتفكرننظرأنإلىتعالىيدعوناالذينفسهالشيءوهو،فيهمتحثرأ"،أالسماوات

فيناظزيهيقفبأن،مسلمأفي،للمسلمبل،عاييمأفي،للعايميجوزوهلفيه؟

كلفييرتلأنأو،بالمرقابأوالمجردةبالعينذلكأكانسواءالسماء،صفحة

غيرمن،الآفاقفياللهآياتفيوالتفكرللنظرتدعوهالتيالكريمالقرآنآياتحينن

منها؟المقصودمعناهامعرفةفييطمعأن

كبيرآ.غلؤآذلكعنوتعالى،حاشاه،ذلكعنوتعالىسبحانهجللقد

الآياتبعضتفسيرفيبجهلنابالقولنرضىبأنقديمآ،لنا،يصخكانوإذا

،الأحوالمنحاليماوبأية،الحديثةالكشوفزمنفيلنا،يصحيعدلمفإنه،الكونية

آياتهفي،تعالىاللهكتابمننقنعأنأو،وحدهبالجهلبالاعتذارالأمرمننرضىأن

ذلك.عنتقاعسنانحنإنلناعذزولابل،أيضآبالفهملا،وحدهبالترتيل،الكونية

تجاهل،،ثانيآ،هوثم.نفسهاللهكتابتفسيرفيإهماذأولأ،هو،تقاعسناإنإذ

بعدمنهوثم،خفقهتقكوبفيبالنظرسبحانهلنالأمز،القولفيالتساهلشئناإن

قدوكما،نتيجتهفيمرادلثهوبللا،الهفةفيوكسل،الجاةأمورفيجهل،ذلك
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الذيذلك،الفلكعلمفيمثلآ،،الإنسانعرفمالاذا.والكفرللضلالرأينا،

وتعدادهابوصفهاأ،السبع)السماواتاسمعليهينطبقماهناكأن،اليومنعرفه

نفسفيولغرسهالمؤمننفسفيالإيمانلتثبيتمدعاةذلكف!ن،القرآنفيالوارد

المؤمن.غير

الكونيةالقرآنيةالآياتمنقسمفهمعنسابقأ،قضروا،قدالناسكانلماذا

تكونحتىالآياتهذهينزللمتعالىاللهف!ن،العلميةالمعرفةإلىلافتقارهم

عصزهوعصزناإنإذالدهر.أبدمتحيرةفيهاالأفهائمتبقىألغازآأوئغقياب

وفيالآفاقفيآياتهعنالخخمتلناتعالىفيهاكشفالتيالباهرةالعلميةالفوحات

تفسيرأي،بذاكهذاصلة،كقهذلكبعدومن،نتلفسأنأحيانآوأعياناأنفسنا،

الحديثة.الكشوفاتمنأيديناتحتبماالكونيةالقرآنيةالآيات

و!السماوات""السماءأكلماتمعانيبمعرفةكثيرآالناسبعضيهتملاوقد

الكريم،القرآنفيالواردة!العلىوإالسماواتالدنيا!و"السماء"السبعو)السماوات

لاومفا،أيديهمتحتيقعولايعلوهممما،ئذزكغيزمجهولب!شيبانهامعتقدين

بهذهالمقصودماداموأن،بمرادهأعلمتعالىاللهوأن،معناهيفقهواأنيملكون

الصوابمنيكونلاقدوأنوفهمها،تفسيرهاأمرفلنتركلناواضحكيزالآيات

منهالكفرإلىأقربالجاهلينبعضظنفييكونقدهوأومعناها،أميرفيالخوض

السماواتنرىأنناعلىخاطبناقدتعالىدامفما.كلأ:أقولولكنني.الإيمانإلى

ككل،،السماواتهذهأنذلكفمعنىفيهاوالتفكرإليهابالنظرأمرناوأته،السبع

حقنعرفهاأنمناوالمطلوب.التنزيلزمنفيكما،والآن،ومرئيةلنامعروفة

فلأومحذدأ،معنئلهاندركنكادلافلامتةغامضةغائمةفكرةنتركهاأنلاالمعرفة

الرجيم!الشيطانوساوسمنتعالىبالتهيستعيذحتىالبعضيذكزهاأنيكادلا

ألمخؤتا!يئفيوتتفتوونجنوبهخؤغنىوقعوصاممضاآدتةتذكرونآلدين)

.(191:عمرانأآل!ألتايىعذابققثاسمئختكبخطلأهذاطقتمارئتالأزضىوآ

ولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذي،اللهكتابالواحدالجانبمنلدينال!ان

الحديثةالعلميةالمعلوماتمنضخمآكفألدينافإنالآخرالجانبومن،خلفهمن

فيذلككل،العلميةالحقيقةمرحلةإلىبعضهاوصلوالتيباستمرار،ئقمخالتي
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وصلالذيالوتتوفي،عظيمةزيادةبالكونمعرفتنافيهازدادتالذيالوقت

قدمابالأصخأو"،الكوناحافةعلىتقعمجزابإلىالعظيمةبمراقبهمفيهالعلماة

السنينمنالملياراتقبلمنهاانبعثقدنراهالذيضوؤهااتما،يصلوهأنلهمأمكن

قدالفجوةأن،لهئؤشفثوممابل،والاهتمامالانتباهيس!ترعيمفاأنالآ.الضوئية

الكثيرونوظل،الكونيةالآياتمعانيمنغقفققدمابعضجلاءفيكبيرةظلت

يقربونه.يكادونولاحولهيدورونهماو،كئيةالموضوعهذافيالخوضتاركين

لاآراءفييتحترونالمسلمينمنالطبيعةفيأفاضلعلماءف!ن،الأخرىالناحيةومن

ناالباحثينبعضيظنمثلآ،،السبعالسماواتقضيةففي.قويآسندآلهايملكون

مجازقيوصفثأنهاأي،الكثرةعنكنايةتكونأنتعدولا()سبعةالعددإلىالإشارة

تعالىاللهكتابفيجاءماتذحضهرأفيوهو،لذاتهمقصودآحقيقيآعددآوليست

.الإسلامقبلالعرفيعليهدرجتقدوصفثبأئهاتزؤنهمأو.نفسه

علبهوالرذ،السبعالسماواتماهئةفيرأفي

:يقول،السبعالسماواتعن،الفنديالدينجمالمحمدالدكتوركتب

وما.للكمول!ش!للنوعتحديذ-السبعالسماواتأي-أنها(أعلم)والله)الغالب

:سوىرؤوسنافوقترتفعالتيالسبعالسماوات

،الجويالغلاف-ا

الشهب،-2

،النيازك-3

القمر،-4

،السيارةالكواكب-5

،المذنبات-6

.(1،)لشمسا-7

الشمسية+منظومتناتكؤنالتيللاجرامأنواغ،مجموعهافي،أنهاأي

.411-131ص(،1)739القدىالدينجمالمحمدالدكتور.،السغالموات5()1
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:أقولالرأيهذاعلىوردآ

سمؤتيسمئعآدتةظقكتفآترلرؤأأ:تعالىقولهمعيتفقلاذلكإن-ا

علىتوجدالسبعالسماواتأنعلىتدلالكريمةالآية)ناذ15(،:أنوحطتاقما"

ذكرهمامعيتناقضماوهوواحد،تسؤعلىويتلوهبعضآبعضهايعلو،)طباقشكل

الكريم.الباحث

ومنقآلصئئؤلافيمن(ل!)1يستخدآقةآثترالزأ:سبحانهوتوله-2

كييري!ىآلتاينوتحييرلدؤآثؤأف!جرؤآإذؤآلمجاؤأقجومؤثقمرؤآفتتع!يازضيىا

"يتثئأء!تاتفعلآقةانتكيىفيينتبما!اآلتهيهيئؤتنأئغذالثخمةخق

السماواتمنبعضآليست-أيضآوالنجوم-والقمرالشمسأنفيصريخ:18،الحجأ

غيرها.أخرىاجراثمهيبلالسغ

نيؤالأزضىآلضمؤتلخقأتذىآلترزئبمإتأ:تعالىقولهوكذلك-3

وأئقمروآلمث!نم!ىتظفئ!جثيئاآلنهازآثتليفيثىآلضثنخأيقمتؤئئمآتالمحىسمتؤ

.،45:لأعرافا1"..بآتي!سممخزي!ؤأل!سوتم

يأ،والأرضالسماوابعلىمعطوفة،النجوموكذلك،والقمر،فالث!صق

.السماواتمنبجزةل!ننأئفن

نأهوبينهاوالفرن.واحدشيةفهي،صخوركلهاوالنيازكالشهبإن-4

بالنجومفئسمى،متوهجةلناتظهروعندها،الأرضجؤوصولهاعندتحترقالأولى

دونمنالأرضسطحإلىمنهاوصلقدمافهيالثانيةوأما،الفتقضةالشفبأو

لاواحدة،حقيقتهافي،هيوالنيازكالشهبف!نوهكذا،صخورشكلعلىاحتراق

.اثنتان

،(لنيازكو)ا،(لشهبو)ا،(لسيارةالكواكب)اذكرعلىالرأيهذاجاءوبينما-5

تال.وتدبيرتقديرمنالخلائقعلىئجريهوماتعالىلأمر.والانقيادالخضوعهوهنابالجودالئراد()1

سائرصجودوالثانيالعقلا.،صجودوالأول،وطبيعي)رادي:نوعينعلى،السجود:الصادقالامام

الصانع.علىالمصنوعدلالةبابمنوعظمتهقدرتهعلىوتدل،اللهقبضةفيانهابمحنىالموجودات
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الذيذلكواحدآ،قمرآ،القمرذكرجاءفقد،الجمعبصيغةوكلهاو)المذتبات(،

منظومتنافيالأخرىالسيارةالكواكبتتبععديدةاقمارآهناكأنبينما،نحننعرفه

الشمسية.

آخرورأي

هوالسماء()أوالسبعالسمواتاو)السمواتأحمد:حنفيالأستاذقال

ومن،أرضيةغيرسموابسبعمنوتتركب،الإنسانأرضفوقالخفقمجموع

.بينهما!)1(مجهولخلقومن،الإنسانأرضمثل،متعددةأرضين

،النوعأرضيةغيرسموابسبعبهامقصو؟السمواتأوالسماءإن9:وقال

هيالأرضيةغيرالسبعالسمواتأجرامإن.الإنسانأرضمثلمتعددةوأرضون

منمثلهيوجدوماوالقمرالكواكبهيالأرضينوأن،الشمسومنها،النجوم

أقمارإ)2(.

،النجومنشوءوصفهوالسبعالسمواتنشوءوصفويكون

والقمرالكواكبنشوءوصفهوالأرضينوباقيالأرضنشوءوصفويكون

،")3(وأشباهه

وصفه:في!اذآ

السبعالسماوات-السماوات=السماء

أ-

متعددةأرضونأرضيةغيرسماوات)7(

الأقمار(+السيارة)الكواكب(الشمسومنها،نجولم)-

نإ:الفنديالدكتورعلىكرذناهوأحمدحنفيالأستاذرأيعلىورذنا

)18(الآيةوبنصن،السبعالسماواتمنليستوالقمر؟الأخرىوالنجوم،الشمس

.الأعرافسورةمن()34والآية،الحجسورةمن

135،ص)0891(3طأحمد.حنفي"القرآنفيالكونيةللآياتالعلميإالتفسيرو)3()2(و)1(

،002.223
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الللدبحاللللماوات

سبحانهالمولىفيهاذكرالتيالآياتعن،اللهكتابفي،بالبحثقمث

سبع؟كزهاجاءقدهيفإذاحصرآ،وعددتها،اللفظوبهذاالسغ!،إالسماوات

السبع،السماواتعددمعمتطابقآ،مختلفاتليمؤيىسبعمنآيابسبعفيأي،مرات

:)1(الآياتهيوهذه،الكريمالقرآنمعجزاتمنهوالتطابقوهذا

آندادأتهر7ؤ!علونتؤقاتقفيآلازضقضققبآلذىتتكفرونآينيهئمفل!)-ا

آيآسآزتغؤفيآقؤتها!يهاوالدرلمحيها!لرئرفؤ!هامنزويئي!يقاوجقل.آلفايينرت!دص

يأقاكرفآآؤطؤغاآئت!اقىللأزك!الآققالم3خنو!آلئاالمأشتؤئنتم.فئفمابلينلمموقي

آلمتتمآوزتتاأئرهاسم!ئحؤفيوآؤخىتؤكقفيسممؤالبشتتغ!ضم!فق.ظإلعينآلتتا

.،9-12:أفضقتآتييير!آلعزجمزتفديرلكذوحقنهأبتصخبيحآلذت!ا

آلتتممأإلمآشوىثتمصميعاآلأزفيفيقالكمضلىألذىفؤم!-2

.9،2:البقرةأعليم!دثئ:وممودبئسممؤدئيسمئعهمصؤدهن

قازججتفوتامنآلزخق!قفتر!نئاط!اقاسولخلممغضلقآلذى)-3

.3،:الففكأ!فالومنترىهلألبضحر

وجعللؤرافيهنآتقضرؤجعل.طتاقاسمموتسمئعآلقه"ضققكتفآل!ترؤأ!الو-4

.،61و51:أنوحي!إج!!آل!ثثتش

آدئهآنلنغقوأبتتهنلأتىآتزلمثلهنلأزض!أوصمن!ؤتائئتعظقآلذىأدئه")-5

وضوحأ.معناهايزدادحتى،الضرورةعد،الأخرىالآياتمنسياقهافيالكريمةالآياتذكرنا(1)
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.،21:الط!قألثئ:عقا!بئى9آصاقذآلئةوآنقلىيرلثئكأكل

لأؤليهنفيءي!متتحلأإلثئ:فنل!نهيهنومنلأزضىؤآآلمئ!تعآلمئبزتتهتمميئج)-6

.(11:44!سراء!غفوراطما؟نإتهرقمتييضئققهون

.86،:المؤمنونأ!تعظيمأآتعزلثيىؤرثلمئمتعآآلمئئؤتزثمنقتم)-7

وهما،،الشداد(و)ال!بعال!نع()الطرائقذكرفيهماجاءأخريانآيتانوهناك

ماوهو،السبعالسمواتأي،نفسهالسابقالمعنىتؤدئان،المف!رونقالوكما

يأتي:فيماونجدهما،حينهفيإليهنتطرقسوف

عملد!آلحفئعقكقآوماط!إيقسمئعقؤقكؤطقتا-)وثقذا

:17،.المؤمنونأ

تؤقتمؤجعلما.آزؤبمؤظفتبم.كلاآؤتاؤآلجتاذ.انههآلأزصآلرتخل!)-2

وجحفآ.ليثداصاسمبت!قؤقتمؤتنتنا.قعالثمالهازأوجعفتا.سمايآللآوجعفتا.سمحانا

.(1-63:لنبأاأ!وفاج!يراجا

السبع؟السمواتهيفما

الحقيقةوجهعلىسبعالسماواتبان،الكريمالقرآنإلىواستنادآ،سابقآقلنا

:ونسأل.والتحديد

الآياتغيرفي)الأرض(،بكلمةومقرونةمتبوعة)السماوات(كلمةإنهل

لهاإنأم،السبعالسماواتنف!هاهي)7(،للعددذكبرغيرومنعذدناها،التي

آخر؟مدلولأ

تعالىاللهأنعلىتدذالذكر،والسابقة،فضقتسورةمن()9-12الآياتإن

يومين.فيالسبعالسماواتوخلق،أيامأربعةفيأقواتهاوقذرالأرضخلققد

بكرفيهاجاءالتيالآتيةالآياتإلىفلننظر.أيامستةخلقهمامدةمجموعفيكون

بالسبع:وصفهاغيرومن،الأرضبذكرمتبوعآالسماواتخلق
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!..2آئاممئؤفيؤآلأزضىآلشمنؤقيقدقآلدىأدئهزئبم-)إثا

.،45:افلأعرا1

.3،:أيون!!و..آلارييئةفيلأرضىؤآآلمئفؤقيضلقآلذىآدته"زئكلإن)-2

.7،:أهود!..إثا!ليمتؤفيلأزضىؤآلمتمؤدئآضققآلذيؤهؤ)3

.(95:نلفرقااأ!..آئاودممتؤفيئتتهماوماوآلازضقالئصنؤئقآضققلذىآ)-4

.،4:السجدةأمهو..2آئايييثؤقئتنه!اومالأزض!ؤاأالئئمؤدقظقآلذىآدئه،)-5

!..آتاويمتؤفيتتمقماوماوآلأزضقألئئمؤقا!اؤلقذ-)6

:38،.أق

.(4:الحديدأ!هو..آيالمحصسمتؤفيوآلأزضىلمتمفؤقيآضلقآلذىهو)-7

)7(يتكرر،)7(للعددذكيرغييرومن،والأرضالسماواتخفقبكزأنونجد

نفسها.والأرضالسبعالسماواتخلقفترةوهي،أيامستةفيتئمقدوأنهمزات)1(،

"والأرض"السماواتعلىتعالىكلامهفيبالسماواتالمقصودأنذلكمننستنتج

غيرهن.لاأنفسهنوالأرضالسبعبالسماواتنفسهالمقصودهو

الله،كتابفي،الأرضبذكرومتبوعآمقرونآللسماواتذكيركلأنأي

القرآنفي"،دزالسماواتكلمةذكرجاءولقد.غيرلاالسبعالسماواتبهفالمقصود

.مرة(175)علىينوففيمابالأرضمقرونآ،الكريم

)خلقالثلاثفالكلمات.والأرضالسماواتذكرفي،اللهكتابفيأخرىمرة)7(،العددويتكرر)1(

فيتكمنأخرىقرآنيةمعجزةوهي،آيات)7(فيجاءت،الترتيبوبهذا(،الأرض+السماوات+

إشارةيكونأنيمكن،وأيضأ،ذلكبعدمنوهو.نفسهالسغللسماواتالذاكرةالآياتعددتكرار

بالسماواتنفسهالمقصودهوللعدد،ذكركيرومنهنا،السماواتإ،9بالمقصودأنإلىأخرى

السغ.
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لا؟أملنامرثيةالسبعالسماواتإنهل

لهما:ثالثلااحتمالانهناك

يكونقدماوهو،لنامعروفيماوغيرمرئييماغيزالسبعالسماواتتكونأن-أولأ

غيرهذالكن.لنامنظور؟غييرماد؟منمصنوعةأنهاأوجدآ،عنابعيد"أنهابسبب

.،15:أنوحطحاقا!سممؤلخسمثعآدتهظقكتفآل!ترؤأ):تعالىقولهبدليل،صحيح

الكريمكتابهفيتعالىويكزر،كثيرةالسماواترؤيةعلىتدذالتيالآياتأنكما

.السماواتفيآياتهإلىينظرواأنالناسمنالطلب

الإنسانوانمرئيةلىالسبعالسماواتأنعلىتدلأخرىآياث

فيهاوالتفكرإليهابالنظرفطافي

آقيئؤآلفقكؤآفقأيىآففليوآجتضؤالأزصىآالتمقؤدنىضلئيفي!!).

تغذآلأزضىبومآضمافآالمتتضلإبنمنآدتابرآنرنرؤقآآلاشتنقغبتاآلتخيفيتخيرى

آلمئصمل!تينأكمممخروآلشنحابآليزيتيؤلضتعريمبداصنةص!تنين!يهاؤتثقوكا

.،164تالبقرةأ!ه!تفقثودنلقؤلملأتئخؤآلأزفي

!يئفيؤتتفترونجن!وبهغؤك!نىوقعوصا!مضاآدتةتذكرونلدينآ).

أآل!ألتارغذالبققناسمتختكبخطلأهذاضققتمارتتاوآلأزضيىآلمخؤضا

191(.:عمران

.،2:الرعدأ!هو..ترؤتهاكدبغيزآلمخؤترغألدىآلمحهكل!الو.

لمؤولأتنخلأزضيىوآآلتئمؤلئفيأدته"ختقؤماوآلتهايىللىأآخنقضفيإن).

.(6:يونسأ!يئقوئ

.(101:يون!أ!..لازكطوآلممئفؤلضآفيماذاآنظروأقلى).

كثير.الآياتهذهوغبز
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يأمرناتعالىاللهانبحيثومعروفةلنامرئتةالسبعالسماوابأنأو-ثانيآ

إليها.بالنظر

المحيطالقريبالكونفينعرفهممابعضآتكونأنبذفلاكذلككانتلاذا

سبعآ.عددهايكونوان،بنا

العلميالافتراضسبيلعلىالسغ!،السماوات9معنىفيالاحتمالاتإن

استبعادثمتوجد،أنيمكنالتيالاحتمالاتجميعأخذبذلكوالمقصود،البحت

منوابتداءتزخخها(،)أوتئفضهاقوييماأدليمامنيقوممابحسبمنهاكل(تضمين)أو

يأتي:مماواحد؟فيتنحصر،فالأبعدبالأبعدوانتهاءالأرض

.بالأرضالمحيطالجويالغلافطبقات-ا

الشمس.حولالسيارةالكواكب-2

لها.المكؤنةوال!دم.السيارةللكواكبالجويالغلاف-3

.النجوم-4

.المجزات-5

.الكونفيبناالمجطأ،"الفراغأو،الفضاء-6

فيجاءوكما،حولناالأجراممنأنواعسبعةأي،للنوعوصف!أنهاأو-7

الصفحة.

السماواتمعنىتفسيرفي،افتراضيةأخرىاحتمالابأيةعلىنقعولم

.ذكرناهماغير،إلينابالنسبةمرئيآيكونقدمما،السبع

حقيقة؟السبعالسماواتهو،أعلاه،ذكرناقدمفافأفي

منالسغالسماواتصفاتمناستخراجهيمكنناماكلباستخراجنقومسوف

هوبماذكرنامفالكلالمستخرجةالصفاتهذهمطابقةمدىفيننظرثم،اللهكتاب

التوضيحبعضمع،الآياتهذهبذكروسنقوم.الحديثالعلممعطياتمنمتيقن

نضيفهاسوفالتيبالنتائجنخرجثم،مفرداتهامنغمفقماشرحأو،احيانآلمعناها

الله،كتابفيوردتكما،السبعالسماواتصورةمعالمتعطيناحتىبعضهاإلى

ومتكاملة.واضحةحقيقيةصورةتكونماأقرفيوهي
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وفققوتق

والأرضللسماواتصفاث

وجحفناففئقئهمآرتقا!اشاوآلأزض!آالمئموثآنكفروأآلذبنتيزآوثؤ)

.0،3:لأنبياءا1!يؤمنونآفلآحيئلثى:كللمحآآمن

.لتحاملاا،لتئاملاا،لضما:لرتقا

المتضلين.بينالفصلوهو،الرتقضد:الفتق

بينهما.ففصلناأي:فققناهما

.الأرضووضعالسماءاللهفرفغملتصقتينكانتا:عباسابنعن

بينهما.اللهففصلجميعآكانتا:وقتادةالحسنوعن

يعقبهرتقأنهلرأيناوالأرضالسماواتخلقفيالحوادثتسلسللاحظناإذا

كالآتي:فهو،فتق

فتق-رتق

منالشيئينمنتفزقيماجمعوهو،منفصلينبينإلأيكونلاالرتقولكن

تفزق.بعدمنؤجملاقدكاناشيئينانفصالإلىت!ثميرفهيالفتقكلمةأما،وصلبعد

كالآتي:الأمرأنأي،فتقشتقةفالرتقإذآ

كذلك.رتقيعقبهلأنمظتةوهو،فتق-رتق-فتق

بلاغةوهي،والرتقالفتقكلمتيبينالعجيبوالتساوقالتناسقإلىوأنظز

الألفاظبينالعجيبالتشابهإلىانظرثم.البشربلاغةمنهاتقتربأنهيهاتإتهية
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الخلق:عمليةوصففيسبحانهالحقاستعملهاوالتيالتاليةالخمسة

فلق.،خلق،فطر،فتق،رتق

السماواتبينالثديدبالتثابهتوحي،العامومعناهااطارهافي،الآيةإن

،واحدة،مجموعةأو،لمنظومه3أفراوبأنها،البعضبعضهامنوبقربها،والأرض

معآ.خيقت

المعطوفبينالتشابهعلىذاتهحذفييدذالواو،،العطفحرفانكما

.والأرضالسماواتبينأي،عليهوالمعطوف

ففتق.رتقإنه..السبعوالسماواتالأرضخلقفيالقرآنقولهوهذا

فضقت.سورةمن912-الآياتفيجاء-كما!"دخانمنإتهويئم؟

السدبمبة،و"النظربة،والفتقالرتق

نشوءفي،اليومالعلماء،عامةمنقبولآ،واكثر،الأقوىالنظريةهيوما

الشمسية؟المنظومة

هووالشمسالسيارةالكواكبأصلبأنتقولالتي!السديميةالنظريةةإنها

انفصلثمانكمشالذيالدخان"9أووالغبار،الغازمنعظيمقرصأي،سديم

)1(.الأجرامهذهلتكوين

موادمنيتكؤنكانسديثمهوالئميةمنظرمتنافيالسيارةالكواكباصلإن:الديميةالنظرية)1(

كالهايدروجين،غازيةومواد،كالماء،صائلةومواد،والصخر،والنحاص،كالحديد،معدنية

خليطآبلواحدأضيئآتكنلمأصلهافيأنها(ي،واحدةك!تليمافيبحضهامعمتصلةوكانتوالامونيا،

فكؤنتالصلبةالموادتفرقتلهاالمكؤنالسديمانكضوعندماببعضها،التحمتمتعددةموادمن

الكونهذا9انظر.القصتةالكواكبلتهكوينبعيدآالغازاتوذهبت،الشمسمنالقريبةالكواكب

للمؤلف.،المجرةإلىالذرةمن،العجيب
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نتائج:

بينهماتعالىاللهقضلثمببعضهما،متصتينوالأرضالسماواتكانت-ا

فتق(.ثمأرتق

الفصل.بعدنسبمآمنبعضهامنلرلبةوهى-2

.واحدة،منظوميماأو،مجموع!في")عضواتوهي-3

إلأيكونانلا،والفصلالجمعأو،والفتقالرتقلأن،متشابهةأنهاكما-!

ما،حدإلىوفيزيائيأكيمياويآتتشابهوهيواحد،أصلمنفهي،المتشابهينبين

تماثل.غيرمنولكن،الأخوةكتشابه

السماواتأنبذفلا،كرويخزمالأرضولأنبينهما،التثابهوبسبب-5

كروية.أجرائمايضآ!يالسبع

مصدرآالماءسبحانهالحقجعل.!حىلثتئ:صآتضآمن)وجئا-6

علىالأرضيةالكرةكانتإذاإلآيتأتىلاالأمرهذابأنتذكرناإشار"وهي،حياةلكل

)1(ومحسوبمقصودالشمسعنالأرضئعدأنأي.الشمسمن)خيرتجةأمسافيما

وجهعلىشيءكللانجمدقليلآالأرضابتعدتفلوخالقها،منمتاهيةبدقيما

أثرمنهنالككانولما،واحترقعليهاماكللجصقليلآاقتربتولو،الأرض

عليها.للحياة

،ساحرةرائعةإتهييماببلاغيماجاءتوالتي،والمعجزةالجامعةالآيةهذهإن

،اليوممعروفةهيكماالسيارةالكواكبوتكؤنالشمسيةالمنظومةخلقعلىتنطبق

العشرين.القرنفيإلاتعزفلمبحقيقيماجاءتقدإنهاأي

وجهعلىللكافرينمخاطبةآلذيخاكقرؤآ!آوثؤتيز):تعالىقولهوفي-7

خفتيكلبل،السماويةالأجرامكلهيوهكذا،،ه:الرحمنأولقمرمجتبآن!ألصتت!ى!:تعالىقال)1(

تعالى.الله
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الخلقهذاحقيقةيكتشفونسوفالكافرينأنإلىإشارةفيهتكونوقد،الخصوص

بالنظريةالمعروفةالشمسيةالمجموعةنشوءنظريةإنإذ.الناسمنغيرهمقبل

ماأولتظهر،لموهي.الغربوفي،العشرينالقرنفيالاتعرفلمالسديمية

،الغربفيالناسمنالكافرينيخاطبتعالىاللهفكأن،الإسلامبلادفي،ظهرت

لهمتأنيمبوهي،الحقيقةهذهأولآ،،لهماتضحتقدممن،الخصوصوجهعلى

،المؤمنونكانولئن.لهمالمعجزةتعالىاللهآياتانكشافركمإيمانهمعدمعلى

المنظومةلخلقالحديثةالنظريةظهورقبلمنالآيةبهذهيؤمنون،التنزيلزمنمنذ

هذاوفيجديد،منبهاالناشئقجآأنوتعالىتباركالحقشاءفلقد،الشمسية

ولا،الحديثالفلكعلماءعليهاوأجمعبهاشهدباهرةعلميةحقيقةهيآية،العصر

إيمانهم.عدمعلىالزمانهذافيالكافرينعلىللخخةإقامةذلكفيأنشك
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السريهية"النظويةو"اللهكتابفيجاءمابيرمرهلثعتشابة

لذدآنداصأتهوؤؤتخغثو!تؤقثطفيآلارضقضققبآلدىتتكفرونآيئيهتمقل!!يو

شوفيآيآمصآزتغؤفيآقؤتهالمحيهآوقذر!عها!لرئرفؤ!هامنزقتببى!يقاوجعل.آلفايينرث

لتآقاكرهاإؤطؤغاآئتيا!للأزكىقافقالم(1)/خان!هىآلمتتيإلمآشتؤئثم.فئمإللين

آلئئمةوزتتاأئرهاشتمآئحل!فيؤآؤخىتؤ!قفي!ؤات!بئغ!ضنهن.ظإبيينآلتتا

.،91-2:أنضتتآئغيير!آتغنريننتقديزد؟لكوحقنهابمضخبيح2(آلذيا

همممؤلهقالنمم!إلمآشتؤئثتمحميعاصلأزفيآقفالكمضلىآلذىممو!يو

.2(9:البقرةأ!عليمدثئءوممودبئسممؤدقسمئع

أقواتها+لتقديريومان+الأرضلخلق)يومانهوالخلقمذةمجموعإن

آالتتئؤدضضققالذيؤهو):تعالىقال.(أيام6وتساوي،السماواتلخلقيومان

لا،أطوارأو،جقبليمتةهنابالأياموالمقصود7،:أهود!..إئا!سمتؤفيوألأزض!

.نحن)3(أيامنا

السماء؟ومعهاخلقها،بدايةفيتعالىدتهطائعةالأرضبإتيانالمقصودوما

"الممنتوجاتوهو،المحترقةغيرالوقوددقائقمنالنارعنيتصاعدما:(الوجيزالمحجم)فيالدخان(1)

التوهجالدرجةجدأمرتفعةحراريةحالةفيهيالتيالمرادمنتتصاعدوالتيالكثافةالمختلفةالغازية

673(.ص،كيهلييهلمؤلفهاالفرنسيةالمعارت)دائرة

لاحقآ.،،السماءأومعاني،(العلىوإالسماواتالدنياأ"السماءمعىتفصيلسبأتي)2(

تبعها،أيامستةفيتتمالخفقأن""التوراةذكرتولقد.للمؤلف،اوالقرآنالحلمبين"القيامةكتابانظر)3(

اللهلأن،الراحةذكردونمنولكن،أيامستةفيتثمالخلقإنالكريمالقرآنويقول،البتهوراحيمابوئم

فيورقمةعلميةحدلةإعجازات9كتابفيجاء.وجلعرلثهلاللبثرفالتعب،التعبعنفترةتعالى

هو(اليوم)كلمةتفسيرإلىانتبهمنأؤلأن،(1991)المعرفةدارثر،السعودأبورفيقللدكتور"الفرآن

يوصفالسيدالمفسرفهوأخذ(،م5741-0941)باسمهالمعروفتغسيرهفيالسعودأبوالئخالعالم

طويلة.زميةدوراتأوأ"آجالعنعارةالخلقأباماعتبرحيثا349عامالمعنىهذا
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حولحركاتها،ذلكومن،ملكهمنيشاءفيمااللهلأمروخضوعفاانقيادهاإنه

انقيادهاأيضآوهوصفاتها،وكلوأبعادها،،وسرعاتها،الشمسوحولنفسها،

ؤالأزض!آلمئممؤدتىيمييمتآدئة!إن):بالق!كتعالىعنهاعئرالتيالجاذبيةلقوة

.،14:أ!اطرغفو"ؤ!!يماكانإث!ئغدهئنآصلىمقآئمممكهماإنزاقآوثبنتزولأآن

والئئتنللقوانينفنقادة،الشمسوحول،محورهاحولتدورلأرضاكانتهـاذا

السبع.السماواتإلىبالنسبةنفسهالشيءنستنتجفإنناةفيهاتعالىأودعهاالتي

!آإت!!لممتع!ضنهق..3ضانآلمتتي!!المائشتؤى+ثم.)سبحانهقولهوفي

الثانية.صارتالأولىأنأي،(سموات)سبعمقابل)السماء(قوله"يقع

نتائج:

سمواتسبع-وغبار(غافيأي،أأدخان)من4سما:القرآنيالنصنفي

-(الشمسيةالمنظومةأصلهووبخار)غازسديم:السديميةالنظريةوفي

.السيارةالكواكب

كانتوالأرضالسبعالسماوات:السابقالموضوعفيالقرآنيالنصوفي

)فتق(.تعالىبينهافصل-ثم)رتق(ببعضهامتصلة

الشمس،حولالسيارةالكواكبهيالسبعالسماواتأنإلىذلكمنونخرج

.لأرضاغير

الشمسيةالمنظومةنشوءحولوأقواهامقبولةنظريةأحدثتطابقتكيففآنالز

تعالى.اللهآياتمع

يتضح:،سماواتسبع-دخانمن4سما:تعالىقولهوفي

القاطعودليلنا،الشمسيةالمنظومةأصلهوالذيالسديمهيهناالسماءأن.

وغبار.غافيمنأي،دخانمنبأنهالهاتعالىوصفهذلكعلى

الأولىلأن،السبعالسماواتمنواحدةليستهناالمذكورةالسماءأن.

للثانية.أصل

لكلمة،عديدةمعانيبا!،معنىمنأكثر،الكريمالقرآنفي،هناكأنأي.

"السماء".
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والاوفاالسماواتخلق

فطر=فقق=ففق

.،41:الأنعام1!..لأزفيوآلمئئمؤدئآقاطيرؤياألئهـآيحنماآغيزقتم)

!..تجبيفآؤآلأزكصآالتتمؤتقطرلقذىؤتجالىؤخقت)إئي

.97(:الأنحامأ

..مه!وآلأخرؤآلدئحافيد!لبءأشآوألازضىآلستمؤلتقاطر)..

01،.ا:أيوصف

!..وآلأزفيآالمئمؤلئفاطيىشصكألئ!آقزشئفض)!قاثت

.،51:هيمبرا!أ

:نمعنياللقطر

لخفق.اهولهمااو

،(لفلقا-لفتقا=)الثئقهووثان!يهما

قدماوهو،آفيفي،والأرضالسماواتخلقعلىهناينطبقانالمعنيينوكلا

سابقآ.شرحناه

فيمتشابهةالمطعهذهانيعني،عديدةيطعإلىلهشفكأي،للشيءوقطرك

فإنصلبةكرويةالأرضكانتوإذاشققتها.التيذاتهاالمادةمنلأنهاماذتها،

أيضآ.صلبةكروية،هنا،السماواتانإلىيقودناالمنطقيالتفكير

أيامأربعةفيأقواتهافيهاوقذز،يومينفيالأرضخلققدتعالىكانل!اذا
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اجمعولقد،الأرضخلقمنابتدأالأقواتتقديرلأن،أيامأربعةهوالفترة)مجموع

فقط،اثنينيومينفيكلهنالسبعالسماواتخلققدف!نهذلك(،علىالمف!رون

ذلك:تعليليكونانويمكن

واحد.وقتفيخلقتقدأنهاإلآ،سبعأنهارغم،السماواتأن-اء

،أيامأربعةمقدارهافترهفيللأرضالأقواتتقديرإلىسبحانهالحقأشار-2

.السماواتخلقفييذكرهلمماوهو

إذآ:

.للأقواتتقديرهناكالأرضإلىبالنسبة.

سماء،كلفيبالأمروحيفهناك،السبعالسماواتإلىبالنسبةواما.

.الأقواتلتقديرذكيرغيروفي،وحسب

نتائج:

انفصلتقدإنهاإذواحد،أصلهاأنفيالأرضتشابهالسغالسماواتإن-ا

نفسهاحولدورانهاوفي،صلبة،كرويةكونهاوفيخلقها،بدايةفيبعضهاعن

الجاذبية.لقوىانقيادهاوفي،الشمسوحول

السماواتأخذتهقدمافوق،الزمنمنخلقها،فيالأرضأخذتلقد-2

معوالمتناسبةتعالىاللهعندالخاصةالأرضمكانةعلىيدلوهذا،أجمعينالسبع

يها.للناساستخلافه
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السماواتمرليستوالفجو"والتهمرالشمللرأ

آشتؤى!غ2آئآيتؤفيؤالأزصآالئمتؤقيضتقأتذىآلته"زفبمإت)

!.بآتي؟ةئ!خزقيلح!صوتمؤأتقترؤآؤآلمثتت!تظفالزخثيثاآلتتهازلتلآئقيثىلضثيآ

،45:لأعرافاأ

.183صانظر:العرشعلىاستوى

:بتعالىاللهخفقالكريمةالآيةتذكر-ا

.السماوات.

.لأرضا.

الشمس..

القمر..

.النجوم.

،النجومولاالقمرولاالشمسهيليستهناالمقصودةالسماواتأنفوجب

منها.جزءأولا،الأشياءهذهمجموعولا

الكريمة:الآيةفيالسماويةالأجرامذكرترتيب-2

وأ،النجومبقيةذكرجاءثم،ومكوناتهاالث!مسيةالمنظومةبذكرابتدأتهي

الأبعد.الأخرىالشموس

الكواكبهناوهي،بالسماواتابتدأتفلقدالشمسيةالمنظومةإلىوبالنسبة

غير،السيارةبالكواكبتبتدىءالثصمسيةوالمنظومة.فالشمس،فالأرض،السيارة

يأ،"الأرضية9الكواكبثم،الأرضثم،!القضئة9الكواكبوهي،الأرض
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فيتقعالتيالشمسذكرأخيرآويجيء،الأرضمنللشمسالأقربالكواكب

القمر.:الصغيرالأرضتابعذكرجاءثم.الشمسيةالمنظومةمنالمركز

ما:والأرض،شماكفقدعلاكماوكل،عنكعلاماكل،اللغةني،والسماء

الكواكبجميعفإنلهمركزآويقبرهاالأرضعلىيقفالذيوللشخص.شفل

قلنا:وإذا.تعلوهفهي،إليهبالنسبةسماوابتعتبر،والدانيمنهاالقصى،السيارة

عنأعلىالشيءكانوكلما،الأرضعنبعيدأنهنقصدف!ننا،فوقكهوأو،كلاك

الناظروأما.الكبيرالفضاءفيالأرضعنوأبعدأبعدأنهالمعنىصاركلماالأرض

وهو،القصيةالكواكبآخرهولهشيءاقربفإنبعيدمنالشمسيةللمجموعة

،فالأرض،القصثةالكواكبمنابتداةإليهبالنسبةالعذويبتدىء)1(،نبتون

بالشمس.أخيرأالعذوينتهي،القريبةفالكواكب

66.صانظر()1
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القيامةيو"والسماواتهالسماء،قي

هو؟ما

سظولم!وآلئتمؤتآقئمؤتؤم!ضلأجميثا.وآلأزض!أ.

الزمر:67(.أ!..ييينلإ

مخقئآؤلتدآنآكصالقحتمثآ!محلكتهئآفئمآقطوىيؤمإ

.،401:الأنبياءأ"..نقيلأ؟

لفتاوبعض!،الىبعضهااجزاءهضئمأي:الشيءوطوىالنشر،ضد:الطيئ

بعض.فوقبعضه

طيئمثلطيآالسماءنطوييومأي:للكتبال!جلكطيالسماءنطوييوم

.المكتوباتالصحفمنفيهماعلىالسجل

.للسماواتطي،الأولىالآيةفي،هناك.

للسماء.طيالثانيةالآيةوفي.

القيامة.يومعلىتتحدثانالآيتينوكلتا.

الآيةفيجاءتالتيالسماواتبمعنىهي،الثانيةالآيةفي،السماءأنأي.

ئضتمإذ،الشمسيةمنظومتنافيالسيارةالكواكبهيهناوالسماوات.الأولى

الكواكبوتناثر،خلقهاأولالحالكانمثلماالبعضبعضهاإلىوالأرضالسماوات

بعضهاإلىتجتمعهيثممتناثرةعديدةقطعآتصيرأنهايعني)1(القيامةيومالسيارة

الكتيتة.الجاذبيةبفعلالبعض

.،2:لانفطاراأاأتثرتآلكؤايه!يؤاذاة(1)
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للكواكبجمعهووطئها،الشمسيةالمنظومةهوهنااالسماء(معنىويكون

إذآ:فهو،المتناثرةالسيارة

فتق.بعدمنرتق

قطر.بعدمنطيأو

ما،فطرآاو،فصلآكانوالأرضالسماواتخلقإن43الصفحةفيقلناولقد

رتق!!انناوألأزض!آالمئمونقآن):تعالىقولهفي،والأرضالسماواتبين

منظومتنافيالسيارةالكواكبأي،والأرضالسماواتف!نوهكذا،،ففئقنهما

فتق،ثمرتقيعقبهفتقإنهخلقها..عندكانتمثلماالقيامةيومتعود،الشمسية

.!ةنقيهأؤترمخقئتدآنآكما!:العظيمالثهوصدق
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وا،وفاالسماواتيخمسكاللهإث!

الجاذبيةقوة:الإمساك

منآئسمكهماإنزاتخاؤثينتزولأآنؤآلأزض!آلسئمؤلئيتمممثآلئة!إن)

إئ!كان!يماغؤ،!أفاطر:41،.آ!قيئئغوه

يمنع.:ئضيمك

عنه.جانحآطريقهفارقبمعنىزوالآيزوذةالشيزال:الراغبقال:تزولا

منعهما.ماوالمعنىما،بمعنىنافيةإن:أف!كفماإن

تخرجأوتجنحانمنمنهماكلأيمنعأي:تزولاأنوالأرضالسماواتيمنع

مكانها.من

نتائج:

)1(الجاذبيةقوةعنكنايةالإمساك-ا

.الأخرىالسيارةوللكواكب

للأرضالشمسجاذبيةوهي،

الشمس.حولدائرةموقعها،فيالأرضتحفظهذهالجاذبيةقوةإن-2

بعيدآ.مدارهامنالأرضانفلاتإلىيؤديللأرضالشمسجاذبيةقوةوفقدان

أودعهاقوةهيبينهما.الممافةوعلى،المتجاذينالجرينكتلتي،الكتلةعلىالجاذبيةتوةتعتمد11(

موجودأكانهوإذ،يضعهلمولكنه"نيوتن"اكثفهبقانوننفسهاعنتعلنوهي،الأشياءفيالخالق

فيتعالىأودعهاوقرانينسننمننجهللمااكتشافإنه.الكونتعالىاللهخلقأنوفذ،قبلمن

.للارضتويةمقاطيسيةسببهاالجاذبيةانعرفناولفد.ذلكمن!ثرولا،مخلوقاته
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إزالتها،سببوفيبها،تعالىاللهإمساكفيالأرضتشابهالسماواتإن-3

فيبالأرضئصيمكالتينفسهاالجاذبيةبقوةمحكومةالسماواتانيستتبغممامعآ،

للسماواتانفلاتيستتبعه،الشمسوهو،الجاذبيةهذهمصدرفقدانوأن،مدارها

هيالسماواتأنعلىيدلماوهوبسواء،سواءمدارهامنالأرضوانفلاتالسبع

.السيارةالكواكبنفسهاهيوأنها،الشمسحولتدوركالأرضصلبةكرويةأجرام

معأالقيامةيومتزول(الشمسية)المنظومةوالأرضالسبعالسماواتان-4

يذكرهفلمالأجراممنغيرهازوالوأما،الشمسهوالذيالجاذبيةسبببزوال

ذكيرغيرومنمعآ،تقومالشمسيةالمنظومةقيامةأنالآيةهذهمنويبدو،تعالى

لغيرها.

!!الأرض

الشمس--ت

)1(شكل
الدائريصسارهاعنبحيدآتجنحأنمن(السيارةالكواكب)وبقيةالأرضتمنعالشمشةالجاذبيةإن

الشمس.نحوالانجذابمنتمنعهاالريعةالأرضحركةأنكما،الئ!مسحول
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كا،وصصلبةالسماوات

آؤآقممؤقطآؤفيصحخرؤفيفتكنخردلئنحئؤلىمثقاتكإنإتهأيخبنئ)

.(61:أدقماننجير!لطيصآدتةإنأأدئهبهايآتاآلأزضىفي

الحبةتكونوعليه،حتةألف)139(يبلغالخردلمنالكيلوغرامإن:قالوا

تقريبآ.آواحدمليغراأي،نباتلخبوزفيأصغرفهي،الغراممنألفبمنجزءآ

نتيجة:

فوقتوجدصلبةمادةهيبلهواء،فيولافرانجفيتكونلاالخردلحبةإن

الصخر،مثلصلبةاجسائمهىالآيةفيالمذكورةالسماواتإذآ:.الأرضسطح

.الأرضومثل
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.!)السقوطمنوتمنعهابالسماواتئمميكقوةوهناك-5

إلينا.بالشبةمرئيهغيرالقوةهذهولكن-6

)أيأسفلإلىيسقطدعائملهوليسالأرضمنقريبجسيمأيإن-7

يأ،لسقطت(مرئيةعمدبغيرالسماوات)رفعفلولاوكذلكنحوها(،ينجذب

تعالىإليهااشارالتيللجاذبيةمعاكسةقؤ؟إلىتشيروالآية.الشمسنحولانجذبت

الكواكبدورانعنناشئةالمعاكسةالقوةوهذه.فاطرسورةمن)41(الآيةفي

إليها)1(.الانجذابمنيمنعهامما،الشمسحولالسيارة

وهي،كتلةذاتاجرامهيهناالسماواتأن،بالضرورة،ذلكويعني-8

فراغآ.أوفضاءليست

منيدذ،فهوتشابهها،علىيدذبالسماواتالأرضإقرانمجزدإن-9

ناحيةمنوهو،،كالأرض،كرويةسيارةكواكبهيالسماواتأنعلى،ناحية

.الأرضمنالقطعةلا،الأرضيةالكرةأي،الفلكيبالمعنىالأرضيقصد،أخرى

مجموعة،فيأعضاءهي،والقمر،والثممس،الأرضو،السماواتإن-51

نفسهاهي،هنا،السمواتأنإلىيشيرماوهو،الشمسيةالمنظومةتثبه،منظومةأو

.السيارةالكواكب

مداراتها،فيمسرعةتسيرأي،تجري،السماواتفيهاوبما،كلها،إنها-11

جريانها.وصففي)كل(للفظتعالىاستعمالهذلكوآية

)وعمخرتعالىقولهمجيءمنالحكمةإلىنلتفتأنعليناإنكما-12

إشارةفيههو.منهاالأولبالجزءمرتبطإنهإذ،الآيةمنهذاموضعهفيآل!ثئضس!

صاروخاطيقولو.لهالم!جاذبيةعلىيتغلبخىشديدةبسرعةيجريأناليارللكوكببذلا()1

فبالنبة.أدنىمعيننحدإلىسركهتصللمما-الأرضإلىيهويماسرعانفإنهالأرضمن

إلىثانيةيسقطلاحتىكم/صاعة027(0)0عنسرعتهتقللاأنيجبالأرضيىمنقريبلصاروفي

قمرأباعتبارهالأرضحوليدورالفضاءفييبقىسوفالسرعةهذهبمئلئطلقصاروخآإن.الأرض

منصواريخت!تعملولذلك،السرعةهذهعلىيحصلأنيمك!نهلاالاعتاديالصاروخلكن،صناعيأ

.بلطان(إلاتنفذونالاإنهحقآ.الأخرىالفضائيةوال!فنالصناعيةالأقمارلاطلاقمتعددةمراحل
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لكل،تعالىخلقهالذيالمباشر،المصدرهي،الآننعلموكما،الشمسأنإلى

تمسكالتيالجاذبيةقوةفيالسببإتهاثم،الأرضوجهعلىالحياةأنواع

نأإلىبنايؤديماوهوبعيدآ،الانفلاتمن،الشارةالكواكبأو،بالسماوات

غير.لا،الشمسحول،السيارةالكواكبهيالسماوات

ومعها-السماوات،الآيةوبنص،يصيبهوإذ،واحد،كقها،أتجلهاإن-13

تعالى.حذدهقدموعدوفي،والقمر،والشصى-،الأرض

الإعجاز:فيوآية،الروعةفيتمقةترؤتها!كدمئر):تعالىقولهفيإن،

جامعةمعجزةكلهاالآيةجاءتفلقد،الخلقفيإعجازهومثلماالبيانفيإعجاز

.ألفاظثلاثةفيمانعة

كلمةتقراأنتكادفما!.لأجل)تحرى:تعالىقولهجمالإلىوانظر

منذ،كلهاالثممسيةالمنظومةحياةوتلخص،والحياةبالحركةتنبضوهي)يجري(،

لاضل!،اتعالىقوله،فاصلدونومن،بعدهايجيءحتى،قيامتهاوحتىنشوئها

شيءلكلوبأن،جريآمخلوقكلإليهيجريالذيبالموتيذكركماسرعانالذي

فيوالتشابهو)أجل()جرى(بينالعجيبالتناغملاحظثم!القيامةوبيومأجلآ،

حروفهما.

!الكونفيمخلوقيكلأمرلتلخصاناللفظتينهاتينإنحقآ

.هذامنوأكثربل

،حياةكلعنوانهيالتيبالحركةتنطقهيوبينماوحدها،()يجريلفظةإن

لكلمنهمفزلاالذيوالموتالمحتومةالنهايةعلىعنوانحقيقتها،فيبها،إذا

فيسارماإذا،والإنسان،يموتلاالذيالحيهوسبحانهالخالقإن!المخلوقين

بذلاالتينهايتهنحو،%بىأمشاء،نسيأوذكر،حقيقتهفييسير،هوفإنماحياته

هيموتهعفةوان،المحتومأجلهنحويسيروانه،ميتأنهالإنسانينسىفلقد،منها

كليحكمعامقانونالمخلوقاتموتلأن5،مخلوقلأنهذلك.حياتهعلةنفسها

تتميزوبضذها:بحققيلولقد،يموتلاالذيالحيئبألوهيةينطققانونوهو،حياة

.الأشياء
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"السبم!السماواتصنهاتمو

الشمللعلىحوالللدياوةال!وا+ب=وا،وفاالسبمالسماوات

!،طصصص
آالثئئمم!ؤستخرآلغرشيىغلىآشتؤئثتمترؤتهاكدبغترأالتزلقزغاللىىأدئاإ

.2،:الرعدأ"..ئسمتىلاضلتخيرىكلوأ!ز

جمماد.مفردهجمعاسئم،دعاثمبغيرأي:غقدبغير

دعائمبدونلكممرئيةالسماوابرفغاي:مخلوفحسنينالشيخقال

تدعفها.

نتائج:

.السماواتسبحانهالمولىخلق-ا

مرتفعة.وجعلها-2

ماوهو،معهاتمامنعلىوليست،الأرضمنمسافةعلىتقعالسماوات-3

يعنيفوقكبالجمادصللشيرفعكلأن،ترؤ!ها!كلأقيزأ:سبحانهتولهعليهيدل

تنفيالحقيقةهذهإن.نفسهالعمادطولبمقداروبينهبينكمسافةهناكانبالضرورة

يكونأنأو،بالأرضالمحيطالجويالغلافطبقاتهيالسبعالسماواتتكونان

مننعرفهاأنيجببديهيةوهيمنها)1(،الأولىالسماءهوالجويالأرضغلاف

و)الفلق(.و)الفطر(،(،)الفتقلحقيقةاستيعابناخلال

.المجردةللعين،عمومهافي،مرئيةالمذكورةالسماواتان-4

.24ص،،المبع"الححمواتكتابهفيالفنديالدينجمالالدكتوريرىكما()1
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وا،وفاللسماواتشخزتالشمللرأ

يقولنوآئممرآالثئتشؤعمخروآلأزضىآلممئنؤيا!قتنسمآلتهمأؤلين

61،.:العنكبوتأ،00ألئه

نتائج:

للضوء،إشعاعهافييكمنوهو،السبعللسماواتهوالث!مستصخيرإن-ا

ئسخرةفإنهاإياهاب!ضاءتهاللأرضمسخرةالشمسأنومثلماجاذبيتها،وفي

أجرالمالسبعالسماواتأنإلىإشارةوهي،للأرضك!ضاءتهاتضيثهاللسماوات

.الأرضتشبه

وقمبفي(الشمسية)المنظومةوالشمس،والأرض،السماواتخلقتتم-2

البارز،الواضحتعالىاللهخفؤمن،الثممسيةالمنظومةفينعرفلاونحن.واحد

السفواتهيتكونأنفوجب،الأخرىالسيارةالكواكبإلا،والشمسالأرضغير

الآية.بهذهالمقصودة
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بشلطا،!!تننهروى3!

لابمنفذوأوآلأزضىآفممؤقاأقظارمقتنفذوأآقأشتالفتتمإنوآلالن!ىالجنيمضثرأ

الأص!مقالق.تمذوت

تافي.لكرترئبهتاكرةاةقيآيمآ

.35،-33:الرحمنأ!تتم!رافيقلآوعاسى2ئائنسثوا!ألخئكمايرسمل

يحصل،أنتظتةليسلأنهالأمر،وقوعفيالتشكيكئفيدإن:استطعتمإن

.تستطيعواولن،استطعتملواي

عنه.وخلصعنهوجازخرقةايالشيةتقذ:تنفذوا

.جهات،نواح-ا:أقطار

علىبعضآبعضهايليمنهاقطعة:وفالراتفالرجكالإبلمتتابعة-2

واحد.ت!ز

وسيطر.وتمكنتحكم:عليهوتسقط،والتمكنوالقهرالقوة:السلطان

ضفروقيل،لهببلادخان:هناوالنحاس،دخانبلالهمث:نايىمنشواظ:وقالوا

.ئذاب

بتمكني،إلأوالأرضالسماواتمنيخرجواأنوالإنسللجنيمكنلا8

هي،السابقالموضوعفيرأيناقدوكما،هناالسماواتكانتد!اذا.وقهر،وتق

إلىينفذواأنفيوالإنسالجنمنخلقهيتحدىتعالىاللهف!ن،السيارةالكواكب

السماواتأقطارمن)النفاذ(لفظتكررإلىأولآ،،ونشير.الشمسيةالمنظومةخارج

وأ،وحدهالسيرهوليسوالنماذ.مراتثلاث،الأولىالكريمةالآيةفي،والأرض
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الابتعادأيضآوفوقه،ذلككلهو.وحدهالاخترافليسأنهكما،وحدهالخروج

إلىإشارةوهو،الكريمةالآيةنمنمنواضحهوكما،مانعةقؤ؟ضدوالانفلات

الإنسانحيلةوققيماالمسافاتئعدإلىاشار!هومثلماالجاذبيةقوةمنالانفلات

حيالها.

:أخرىمرةونسأل

فيعرفناهقدمما،كقهبناالمحيطالكونتعنيهناالمذكورةالسماواتهل

كلها؟مجزاتهأي،الحاضرالعصر

سابقآ،رأيناقدوكما،أ"الأرضبكلمةومتبوعةمقرونة!"السماواتكلمةإن

ولا،الشمسليستأنهاكما،منهجزءآولا،الجويالأرضغلافهيليست

كلمةمعنىفيلهما،ثالثلا،اثناناحتمالانهناكيبقىالفضاء.ولا،النجوم

هنا:السماوات

المائةحوالى،الآنحذدمالىمنها،العلماءغذوقد،المجزاتأنهاإقا-ا

الكونكلمنخروجآأيخارجها،إلىالمجزاتمنالنفاذيكونوعندهامليار،

الوصولاستحالةعلىيجمعونالعلماءإنثم.معقولغيرهذاولكن،نعرفهالذي

الأمرهوفكيفإلينا،نجيمأقربإلىنصلأنبللانفسها،مجزتناطرفإلى

المجزات؟بقيةإلىبالوصول

منهاوالنفاذ،المجزاتمن"!أكداسمنيتكؤننعرفهاالتيبحدودهالكونإن

السبعالسماواتفتفسيرإذآ.فحالوهذا،خارجهإلىالكونمنخروجآيعني

بانجدلآ،افترضنا،لووحتى.صحيحوغير،معقولغيرأمرهوبالمجزات

تماينرمنهنالكفليسبمجرتنا،يحيطمماسبعمجزاتهيالسبعالسماوات

عنمتمايزةواحد؟مجموعيمافيغيرها،عن،نعرفمفامنا،قريبيماسبعلمجزاب

بتعبيرالمقصودةهيتكونبحيث،البعضبعضهامعومتكاملبماالمجراتمنغيرها

وهو،للشيءإقرانآ،واضحهووكما،القولهذافيإنثم.(والأرض)السماوات
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المنظومةفيعائلتهاعنالأرضنفصلأنوجهماإذ،نظيرهبغيرهنا،الأرض

المجزاتهيجدآوبعيدةعنهاغريبةبعوائللنقرنهامجزتنا،وعنبل،الشمسية

؟الأخرى

هي،الباقيالوحيدالاحتماذوهو،هناالمقصودةالسمواتأنأو-2

كلإنإذ.تمامأومعقولمنطقيتفسيزوهوغير،لاالشمسحولالسيارةالكواكب

الكواكبأوصافنفسهاهيهي،الكريمالقرآنفي،السبعالسماواتأوصاف

.الرايهذاتناقضعلميةحقيقيماأيةتوجدلاكما،السيارة

.والأرضالسماواتبعدماالكونإلىأخرىمهقةقيشارةالآيةهذهفيلىان

منأبعدهوماأوأكثرهوماعلىيتكلملمالكريمالقرآنبأنيعتقدونالذينوإلى

:أقول،كلهالكونهيوأنها،السبعالسماوات

السماواتمنينفذواانفيوالإن!الجنتحذىقدسبحانهالحقكانإذا

خلققدفيماالمطافخاتمةهيليستالسبعالسماواتأنيعنيذلكفإنوالأرض

ايإلهيللتحديونظرآ،هوبل.السبعالسفواتيليعظيمآكونآهناكإنبل،تعالى

الحيزهذابأناخبرناقدتعالىوالله.بكثيرأبعادآوأكبرأعظم،الآيةفيالوارد

الشمسية،المنظومةبهوأعنيبعد،أطرافهإلىبالوصولإنسانيحفملاالذيالضخم

ورائهماإلىبالنسبةذلكمنوأصغربحرمنكقطر؟بل،جدآوصغيرآ،صغيرآليعتبر

:النجومبمواقعالعظيماللهق!مفيأيضآالمعنىهذاونجد)1(.ومجراتنجوممن

فينجدهكما!،غظيفلوتغلمونلقسموؤإتبما.آلحووبم!وقيأقصمصف!)!

ومافيهنوماالسبعوالآزضونفيهنوماالسبغالسماواثإما)ص(:النبيقول

قلاة!.أرضيىفيئلقا؟كحلقيماإلابينهن

في،إليناآخرنجيمأقربمنالصادرالضوءفإندقمة28إليناوصولهفيالشص!ضوءيستغرقبينما()1

مجرةتطروأماضوثيما،سنة5،4إلىيحتاج،اليمانية"الشعرىوهو،الشماليالأرضيةالكرةنصف

فتصؤر.،ضوئيةشةالفبمائةفيقذرالتبانةدرب
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:فنسألنعود،الشارةالكواكبهيوالأرضالسمواتأنإلىخقضناأنبعد

أمرهو،الشمسيةالمنظومةخارجأي،والأرضالسماواتأقطارمنالنفاذإنهل

لا؟أم-ممكن!

هلولكن،جدآصصبالنفاذأنعلىيدذالكريمةالآيةفيالإلهيالتحديإن

الوسيلةأو،السلطانوجودوهو،الإلهيبالشرطمشروطالنفاذإنمشحيل؟هو

التنزيل،أعقبتالتيقرنآعشرالأربعةفيالنفاذكانولقد.القويةالمتمكنةوالأداة

الأداةأتهيبدوماوبوجود،الآنواما.بشرقلبعلىيخطرلمهوبلمستحيلآ،أمرآ

بالأداةالصاروخوصفنالقد.ذلكعنمختلفطفالأمر،()الصاروخالمناسبة

،الأخرىالنجومإلىللوصولإليهنحتاجماإنحقآ؟كذلكهوهلولكن،المناسبة

03هو..)5الضوءسرعةمنقريبةشزعذاتفضائيةسفنهو،الشمسخلاما

من)أقلساعةكم/055.65()الرخالةالفضائيةالسفينةسرعةتبلغبينما(،ثانيةكم/

أقربإلىللوصولعايم07(،505)منأكثرإلىتحتاجسوفأنهاأي،(ثانيةكم/52

المنظومةخارجالنفاذأنذلكمنيتبين)ينطورس(.البهفمانوهوإلينا)1(نجم

وعلى،محتملغيرأمزهوخارجهاسيارةوكواكبنجوأإلىوالوصول،الشمسية

وأ،أدا؟وجودإمكانيةتنفيلاالآيةأنإلآ،المنظورالمستقبلفي،الإطلاق

يرسصل):ينجحلنالنفاذفانذلكتئملوحتىولكن،بذلكيسمحقدبما)سلطان(،

خارجمنتجيءالنيازكبأنالعلماءويقول،!تتمحرافيقلآوخسىئايىتنسثواظعلتكما

نعلملامماوأمثالهاتكونوقد،معدنيةصخورمنتتكؤنوهي،الشمسيةالمنظومة

.النفاذ)2(دونيحولالذيالحائلهيبالقراقبنراهالاأصغيرةأجسامن

عنللناسوتعجيزآبزتتيما،للأمراستبعادآتعالىقولهيكونأننستبعدلاإننا

ببالغيه.همليسواسلطافي

الجنوبي.الأرضيةالكرةنصفمنئرىمقا()1

002منكثرمنويتكون،الثمشةبالمنظومةيحيطحزاثموهو،مؤخرآ6كويبر"حزاماكتثافوجاء)2(

السماواتأقطارأو،الشمشةالمنظومةمنالبالغةالنفاذصعوبةعلىمعجزآاخردليلآ،مذنبملي!ون

..والأرض
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التمكنبحقيقة،بالغيبتنطقوهيلمحترب!جدآ،الكريمةالآيةهذهإنحقآ

الأرضمنمأهوليما،غيز،ئزشلالتي،الفضائيةللسفنالدافعةالصواريخصنعمن

اخد،المنظورالمستقبلوفي،ذلكمع،ياملأنغيرمن)1(،السيارةالكواكبإلى

المنظومةخارج،فحسبقزكباتهلا،نفسهالإنسانبنفاذالتفكيرفيالعلماءمن

الشمسية.

للناستقول،قرنأ41قبلومنالبعيد،الغيبوراءومن،الكريمةالآيةوكأن

السغالسماواتبعضإلىالأرضمنالنفاذمستقبلآ،،)مكانهمفييكونسوفإنه

منذلكمنابعدهوماإلىالنفاذالإمكانفييكونأنغيرمن(السيارة)الكواكب

إليهيصلأنيمكنالذيالحذهوفهذا.الشمسيةالمنظومةخارجتقعالتيالعوالم

مادامت،يبقىسوفالإنسانأنأيبشر،صنعهمأهول)صاروخ!او)سلطان(

الشمسية.المنظومةحدودداخلمحصورأ،والأرضالسماوات

نتائج:

بل،خلقهإلىتعالىأشارقدمفاكفهالكونهيليستالسبعالسماواتإن-ا

ئتصؤر.لاوبما،جدآواسعالسبعالسماواتبعدماالكونإن

غير.لاالسيارةالكواكبهيالأرضمعالسبعالسماواتإن-2

واحد.نسؤعلىبعضآبعضهاتليوهي3-

قوىمنالانفلاتعلىيدلوالأرضالسماواتخارج)النفاذ(لفظإن-4

الشمسية.المنظومةفيالجاذبية

وأ،سلطانإلىيحتاج،الشمسيةالمنظومةخارجالنفاذ،بأنالآيةتخئرنا-5

لاأنهاإلأجدآصص!أمرهوالأداةتلكعلىوالحصول.قاهرةمكينةوقوةوسيلة

تنفيه.

عام،المريخوهو،الأرضغيرسياركوكبسطحعلىمأهولةمركبةبأوللل!نزولالأمريكانيحطط)1(
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فيصيز.مستحيللأنهحتمآبالفشلمحكومفهوالنفاذفيالنجاحوأما-6

أقطارمنتنفذواأناستطعتمانوالإنسالجنمعشرياأي:التحديهوالآيةمؤذى

أبدآ.النفاذيمكنكملنولكن،فانفذواوالأرضالسماوات

مثلمن)السلطان(وبوساطة،الإنساننفاذبأنهذانوضحأنعليناوان-7

فيصريحةوالآية،مأهولغيربذاتهالصاروخنفاذكمثلهوليس،نحوهأوصاروفي

تنتهيالتي،الشمسيةالمنظومةحدودمنالخروجأنكما.والجنالإنسنفاذتحذي

نجمأقربكانولوآخرنجبمأيإلىللوصولمرادفآليس)نبتون()1(،بالكوكب

فإنهساعات)5(فيالخارجيةمنظومتناحدودإلىالشمسضوءيصلبينماإذإلينا،

ضوئية.سنة4(.)5فيإلينانجمأقربالىيصل

هوماأوكالقمرالفضاء،فيسحيقةابعادالىبالنفاذالتفكيركانوبينما-8

زمنفيكالخيالالبالفييخطركانهوأوبشرقلبعلىيخطرلابكثير،منهأبعد

فيالأمرهذاذكرقدتعالىافهفإن،الحاضرالقرنوحتى،طويلبزمنوبعدهالتنزيل

تعالى.اللهكتابمعجزاتمنوهو،الوقوعممكنباعتبارهالزمانذلك

66.صانظر)1(
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هلإ؟ماطباقا-سماوالتسبخ

البق!زهآزججتقؤتحينآلزخمتنضققفيترىئاطتاصقاسممؤلخسمتعلخقالذىإ

.3،:الئفكأفالص!ينترىقل

طتاقا.سممولخسمئعآدتهروظقكتفآلرترؤأح!

.،61و51:أنوح!يي!!!لمثمتشآوجعللؤ!ؤ!يهنآتقترؤتجغل

بعض.فوقبعضهاطبقابشكلعلىأي:طباقاشيا!

مصدزوهو،ويوافقهيطابقهأي،ذاكطباقهذايقال،المطايق:والطباق

.أخرىفوقطبقةجعلهأي:التغلطاتقين،وطباقآفطاتقةطاتق

واحد.حذوأومثاليعلىجعلهما:الشيئينبينوطاتق،التوافق:والإطباق

والطبقة:،العمارةأوالبيتفيالذؤر:والطاتقوتساويا،توافقاوتطاتقا:

والدرجة.المرتبة

التباعد.أووالتباينالاختلاف:التفاوت

بينالفزتجةوأصفه،القؤتمنبينهما،ماتباغذتفاوتآ،الشيثانوتفاوت

.سماواتلسبعضقةوالجملة،إصبعين

كلها:الآتيةالمعانىيعطيهابالالباقالسبعالسماواتوصفإنأقولط

صو

بعض.فوقبعضهايقغ-هيا

واحد.وخذوت!ؤوعلى،واحدمثاليعلىوهي-2

بعضأ.بعضهايوازيطبفابشكلىعلى،مداراتهاأو،ومساراتها-3

.!"تتطابقأو،عليهتنطبقواحدم!شوئعلىتقع،كلها،إنهاثم-4

.اختلافولاتقاطعولاتقاربولابينهاتباعدلاأي،فيهاتفاؤتلاوهي-5

:!يي!إبملمت!ق!ىأوجعل)-6
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للسماواتسراج،أيضآ،فهيللأرضسراجهيومثلما،الثص!إن.

الآية.وبنصن،السغ

مراجاوجحلآ)وقاجبأنهأخرىآييمافيتعالىوصفهقدالسراجوهذا.

.،13النبأ:أوفاج!ثه

السبعالسماواتيضيءالذيالقوفيالمتوهجللضوءمصدزهيفالشمس.

معآ.والأرض

الثحمسفإن،الشمسعنالبعدكبير،والأرضالسماواتخارجكانوما.

له.وقاجآسراجآليست

السماواتأنيعنيفهذاوللأرضالسبعللسماواتسراجآالشمسكانتهـاذا.

وأ،معتمةأجرامهيبلنجومآ،ليستفهي،الإضاءةذاتيةاجرامآليستالسبع

يضيئها.ماإلىتحتاج،كالأرض،اسيارة"كواكب

فمعنى،قويمتوهجبضوء،السبعالسماواتتضيءالثممسكانتوإذا.

تنتميلاأنهاكما،الشمسعنجدآبعيدةليست،السبعالسماواتأيأنها،ذلك

فيهاتوجدالتيتلكغيرمجز؟إلىتنتميهيولا(،)النجومالشموسمنغيرهاإلى

بضوءتضيئهاالتيالشمسمنقريبةالسبعالسماواتأنهوالصحيحبل،الشمس

هيالسبعالسماواتأنأي،نحنمجرتنافي،نحنشمسناإلىتنتميوأتها،وقاج

التبانة.دربمجرةوفي،الشمسيةالمنظومةمنجزء

كان،والسراج،والقمر،()الأرضو،السبعالسماواتخلقأنكما.

واحد.ئسمىولأجل،معآ،متكاملةكوحدة

مصدرأليسإنهوهاجآ(.)سراجآلا)نورآ(تعالىجعلهفقدالقمروأما-7

عليه.الشص!تشغهالذيالنوريعكسهوبل،كالشمسالقويللضوء

القمر)وجعل:قالوا.للأرضنورأئهمثلماالسماواتفينورهوالقمرإن-8

)1(.السماواتجميعفيأينورآ(،فيهن

روصيا.فيتقعإنهاقولكأو،السابقالسوفييتيالاتحادفيتقع)موسكو(مدبنةإنقولكمثلوهو)1(

الأولى.منجزءأالثانيةداصتما!حيحالقولينفكلا
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تنطبقوالقمر،،والشمس(،للأرض)بالإضافةالسبعالسماواتإنثم-9

غير.لاواحدمستوىعلقكلها،

عظيمآ.ت!ي!زاتمؤتط!ينآلرخمتنضققترىنئا)سبحانهقولهفيوإن-01

فإئه،الطباقالسبعالسماواتعلىتعالىكلامهمعرضفيالحديثهذاجاءفلئن

آلزحمق!ضقق)الآيةوبنص،يشملهوإذ،وشاملعامإلهيقانونأو،شتةأيضآ

عاقةهيوغيرهاأجراممن،المخلوقاتتحكمالتيوالس!ننالقوانينأنأي.كله

ولاخللولا،زيغولااضطرابفلا،الكونفيمخلوقشيءكلتشمل،شاملة

فيالقادر،بقدرةوينطقتعالىدثهيسئحالوجودفيشيءكلإنبل،قبحولافوضى

شامل.وجمالي،واتساقيآ،نظا

وصفعلىينطبقالطباقالسبعالسمواتصفاتمنذكرناهقدماكلإن

وهي،بعضآبعضهايليمدارابفي،بعضفوقبعضهايقعفهي.السيارةالكواكب

علىخيقتكلهاوهي،الأرضتثابهمعتمةكرويةأجرامكلهافهي،واحدمثالعلى

يدور،وكلها،الوهاجبالضوءتضيئهاالتي،الشمسحولتدورإنهاإذواحد،نسؤ

قدبللا(.الساعةعقارباتجاه)عكسليمينيسارمن،الشمسحول،كالأرض

قدوهم،يليهالذيوذلكالسيارالكوكببينماالمسافةفيتناسبآالعلماءاكتشف

الذيوالتناسق،والتوافق،التناسبذلكعلىشاهدهورياضيقانونفيوضعوه

الشمس،حولمداراتهاتتوازىوهي.نعرفلموماعرفناقدمما،كلهاالط!بيعةيلفت

الخلليصيبهاأو،تتقاطعأوتتباعد،أوبعضها،منمداراتهاتتقاربهيفلا

في،يسبحونفلكفيكلبل،الشمسنحوالانجذابأوالانفلاتأو،والاضطراب

محكوموأجلى،معلوموقذيى،مضبوطوحسالب،محكموترتيمب،دقيقميزافي

.محتوم

مستوىفيكلهاتقع،الشمسإلىبالإضافةجميعآ،السيارةالكواكبإنثم

واحد.
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هلإ،؟ما-طرائقسبخ

غفلين!ألحلىعغكئآوماط!إييئشتتعقؤقتمضقفنا)وثقذ

.،71:منونالمؤأ

يقة.طرهادمفر:ئقالطرا

والعرب.بعضفوقبعضهاسماوابسبغأيطراثق)سبغ:مخلوفالشيخقال

طاقاتهوضعإذا:التغلطزنمن،مطروقةبمعنى،طريقةشيءفوقشيءكلتسقي

مغنية:الشيخوقالطاقا!سممؤلخلممغ):تعالىكقولهوهو،بعصفوق
.)1(

منز4فلعلهالسبعةعددأفا)طوابق(،الناسيقولكماتمامأبعضفوقبعضهاأية

لأنالسماواتبالطرائقوالمراد.بينهمفيمابهيتخاطبواأنالناساعتادماعلى

.الآخر!علىأحدهمالبسإذاالثوبينبينطازنئقال،بعضفوقبعضها

تدلأنهاوهو،المفسرونعنهغفلالطرائقلكلمةآخرمعتىهناكبأنوأضيف

السماواتهيإذآفالطرائق.مساراتأنهاأي،للسيرهيإنماوالطريق،الطريقعلى

ومداراتها.مساراتهاأيضآوهيالسبع

نتائج:

ومساراتطرقفيتوجدأنهاأي،سبعطرائقبأنهاالسبعالسماواتتتصف-ا

.معلوماتطزقيسبعفي،مسرعةتجريبل،تسيرأنها،بالبديهة،يعنيماوهو،سبع

بعض.فوقبعضهايقغالمساراتهذهوأن-2

وأتباعدمساراتهابينيوجدلاإذ،مساراتهافيبعضآبعضهايوازيوهي-3

ثابتة.،يليهوالذي،مدارأو،مسايىكلبينالمسافةإنبل،بينهاتفاوتلاأي،تقارب

بعضآ.بعضهايوازيالطرائقأنأيضآيعنيذلكإن:وأقول()1
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الشمسيةمفظومقنافل!السياوةال!وأكب

للشمس:أقربهامنبدءآ،وهي

.عطارد-ا

.الزقزة-2

.الأرض-3

المزيخ.-4

.الفشري-5

زحل.-6

.أورانوس-7

.نبتون-8

سيارآكوكبآ،البومالمعروفةالنظرياتاقوىفي،تغذلم"بلونو"

الشمسيةالمنظومةفيالسيارةالكواكبعن"بلوتوااختلاف

اسمهيجيءوالذي،المدرسيةالكتببعضفيتجدهالذي)بلوتوأ،هووأين

نحن؟قائمتنامنهوأين،القائمةآخرقي

بلوتو"ةأنإلىتشير،الحاضرالوقتفي،المعروفةالنظرياتاقوىإن:اؤلأ

)1(.نبتونمنهاربقمرهوبل،سيارآكوكبأليس

التيالمصادرمنالعديدلأسما،ذكزوفيه،،المجرةإلىالذرةمن:العجيبالكونأهذا:كتابناانظر)1(

منها.واستثهادات،الرأيبهذاتقول
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هيالسبعالسماواتأنالىتشيرالآياتمنالعديدالعديدإنقلناثانيآ:

القرآنفي،السبعللسماواتوصفبكلهـان،الأرضغير،نفسهاالسيارةالكواكب

لاالأوصافهذهمنالكثيرلكن،السيارةالكواكبأوصافعلىينطبقهو،الكريم

التفاصيل:داليك،)بلوتو(علىينطبق

فيالشص!حولتدورةبلوتوأ،خلاماكلها،السيارةالكواكبإن-3

وعنالبعضبعضهاعنالسيارةالكواكبابعادأنأي)ء+لم!?(،أ"متراكزةمدارات

بعضهايوازيالكواكبهذهمداراتأنيعنيماوهودائمآ،ثابتةتبقىالشمس

بعضآ.

هوثمحينآ،"نبتون!منلأقربالثممسمنيقتربمدارهف!نإبلوتو!-!أما

مداريتقاطعحيث)3(،الشكلانظر.آخرحينآإنبتون!منولأبعدعنهايبتعد

.الأخرىالسيارةالكواكبإلىبالنسبةيحدثلاماوهوأ،"نبتونمدارمع!بلوتو!

.حم!(ء5،)حأاللامتراكز!9بالمداريسمىالشمسعنالئعدالمتفيرالمسارهذاإن

(،)الطباقوصفعليهينطبقلافهو،المداراتبقيةيوازيلابلوتو،9مدارإن

السبع.السماواتعلىينطبقالذي()الطرائقولا

،المداراتوبقيةةبلوتو!مداربين(تفاوتالاأننقولانيصخلاكما-ص2

نفسه.وللسبب

في،والشمس،الأرضضمنهاومن،كلهاالسيارةالكواكبمداراتتقع-3

هذانينطبقولا،آخرمستوئفيوحدهيقعفهوبلوتو!9مداروأماواحد،مستوئ

درجة.()17تبلغبينهماقيلدرجةهناكإنبل،بعضهماعلىالمستويان

وأ،السيارةالكواكببقيةمستوىعلىمدارهمستوىينطبقلاأبلوتوأإن

مماالقرآني)الالباق(وصفعليهاينطبقلافهي،تتطابقلاإنها.السبعالسماوات

كلها.السيارةالكواكبيمتز

فيأي!،لم!إعآلمثئقمم!وجعللؤرافبهنآتقترؤجعل):تعالى-قال4
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الكواكبتضيةالشمسإن.!وقابميمراجاوجحبآ)وقال،السبعالسماواتي

.الوفاجبالسراجوصفهامعهيضحمتوهجقوفيبضوء،كفها،لسيارة

للشخصتبدولاالشمسإنحتى)1(،الشمسعنجدآبعيا"بلوتوألكن

صغيرةنقطةمناكبرتبدولاهيإذ،حجمهافي،النجومكبقيةنجمآإلآعليهلواقف

يشكللاوبما،الضئيلالضئيلالقدرإلاالشمسضوءمنيستلملاإنه.السماءي

سماءتزينالتيالزينةمصابيحوصفإلىحينثداقرل!هيبلوهاجآ،)سراجآأ

.)2(الشكلانظر،نجومهااي،لليل

بلوتو"؟9علىتنطبق،القرآنفيالواردةالسبعالسماواتصفاتانهل

(،السبعةالسيارةالكواكب)ايالسبعالسماواتأنالسابقالشرحمنيتبين

التالية:بالصفاتتتصفالأرض

.طباق-هيا

طرائق.وذات-2

فيها.تفاوتولا3-

لها.وقاجسراجالشمس-4

.إبلوتو"فيموجودةغيرالصفاتهذهكلإن

السماواتصفاتمنتعالىاللهكتابفيجاءقدمايحمللاأبلوتو"إن

فيالسيارةالكواكبمن،واسعنطاقيوعلىفلكيآ،ئعتبرلافإتهوكذلك،لسبع

الشمسية.لمنظومة

صاعة.5.5في)بلوتو،يصلفهو،دقائق8فيالثصضوءيصلنابينماا(
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--------!ض
بلوتومن

1"\\!ص//أ

ص*
*5ص

!111/ير!ت

عطاردمن

)2(الشكل

حجمهاقارن.الليلسماءنجومكبقيةصغيرآنجمأ"بلوتو،مناليهاينظرالذيلذلكالشمىتبدو

."غطارد"سطحعلىلشاهدتبدوكما

.()8391دمنقدارالري!،ومخلصموصلعلي،الثشة"المنظومةكتابعن

3()الشكل

بلوتو"5مدارلكن.المىعنالبعدثابتةأي،"متراكزة8مداراتفيالئ!مىحولالميارةالكواكبتدور

صار9691عاموفي.آخرحيآعنهماويبتعد،والمى)نترن،منحيأيقربفهو،االلاتراكز"شديد

مرةيتعد،أنهحيث9025،عامحتىكذلكيظلسوفوهو"نجتون"،منالشمىالىأقربإبلوتو،

.1321عامابتعادهأوجويصل،كثيرأ،أخرى
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الاختلافيؤكدأكويبر)حزام:وأخيرآ

وجودعلىالعلماء،وبحسابات،،أهابلالتلسكوببفضل،الدليلقامولقد

يقذرقرصهيئةعلىالمذئبيةالأجساممنسرفيوهوكويبر"،ب)حزامأسميما

المنظومةتزورالتيالمذتباتمصدروهي،مذنبمليون002منبثثرعددها

."بلونوأبعدماالىويمتد"نبتون"مدارخلفيقعهذاكويبر("حزام)ن.الشمسية

مستققةبصورة،العلميةالهيئاتمنعديرقبلمنوالاكتشافاتالملاحظاتهذه"ان

إ)1(.فنيةثغر)بأي،الآنإلى،فيهاشخصيىأييجدلم

عائقأيشكلالشمسيةبالمنظومةيحيطالذيالهائلالحزامهذاأنشكولا

آلهنتضق!ثر):تعالىقولهعلىذلكغطقناف!ن،المنظومةهذهمنالخروجأمام

ص!صلطق!المتنفذوتلائأنفنماوأؤآلأزفيىآفممؤتأقالاريقتماوأآنأشحظغتتمإ2ؤألالنيى

كويبرا"حزاموبينبينناماسياركوكبآخرهو)نبتوناأنلنالاتضح33،:الرحمنأ

خارجيقعذلكإلىاستنادأةبلوتو!،وان،الشمسيةالمنظومةخارجيقعالذي

.والأرضالسماواتأقطارخارجاو،الشمسيةالمنظومة

.4106العدد،5991نوفمبر3،،الجمعة"ملحقالخليججريدة()1
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هلإ؟ما5-الشرأالشبخ

.ايههآلأزضقآترتخغلي)

.صاآؤتاذؤألجتا

.آؤؤعؤظقتبم

سمتاثا.تؤقتمؤجققنما

يآسما.للآؤتجقنتا

لتهازتقاشما.آؤجفتا

.لثمداداسمئع!3قؤقتمؤطئنا

.،31-6:لشأاأ!وفابمسحراجاوجعقنا

حتىيمسكهابماربطهامعبعضإلىبعضهاالمتفرقةالأجزاءضئمهو:البناء

.واحدةئنيةتكون

معانيها:ومن،شديدجمغ:الشداد

المتين.القوي-ا

الوثيق.،المخكم-2

الصلب.-3

العالي.الرفيع-4

.النوميغلبهلاالذي-5

الأمر:فيوتشذد.أسرغ:السيرفيواشتذ.وركفقغدا:الزجلوشذ-6

ئخففت.ولمفيهباتغ
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وأ،جمعهتضذبئانفصاذهيالثمذة:الشعراويمتوليمحمدالشيخقال-ص7

)1(.انفصالهيصعبتقئض!

.محكماتقوئابسماوابسبعأيشدادآسبعآ:مخلوفالشيخوقال

والأ،الناسعندالمعروفةالكواكبالشدادبالسبعالمراد:مغنيةالشيخوقال

.وحدهخالقهابعلمالكواكبفعدد

والأرضالسماواتخلقعلئالشدادللسبعالأخيرالمعنئعطفناإذا:أقول

السماواتنفسهاهيالشدادالسبعأنشكدونمنلاتضخ،رتقبعدمنوفتقهن

على:تتكلمالآياتإن.السبع

عنتشآمماوهماوالنهار،الليلوعلىفيها،وماوصفاتها،،الأرض-ا

الشمس.أمامنفسهاحولالأرضدوران

.(السيارة)الكواكبالسبعالسماوات-2

الشمس.-3

وبقيةالأرضعلاقةوعلىالثممسية،المنظومةخلقعلىتتكلمأنهاأي

ذلك:منونستنتج،بالثممسالسيارةالكواكب

معآ.كانخلقهاأن-ا

يشمل:إنهإذواحد،وقتبفيينتهيأيضآهواجلهاوأن-2

.لأرضا)1(

.2(:الانفطارأأشزت!آتكؤايهمبقىإذا)السيارةالكواكب()ب

.،ا:التكويرأ!كيزرتلمحممىآاإذ)لشمسا()ج

سبعةؤتجذثقدإذالشداد،بال!بعالسبعالسماواتوصفمنهناونعجمب

فهي:،السيارةالكواكبأوصافإلىكلهاتنصرثالوجوهمن

متلفز.حديثمن(1/
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متينة.قوية-ا

الصنع.2-محكمة

3-صلبة.

.الأرضعنبعيدةأي،مرتفعة-4

بالغة.بسرع!تجري-5

نهار.ليل،التوقفتعرفلا،ذلكفيمستمرةوهي-6

وصل.بعدمنانفصاليأو،رتقبعدمنفتؤعننشأتهي7-

نتائج:

معانيفيرأيناهقدمماالسيارةالكواكبصفاتكللهاالسبعالسماوات-ا

.الشداد()السبع

يأالشداد،للسبعسرافيهيإنما(،الوهاج)السراجأو،الثممسإن-2

.السيارةالكواكب

قدأنهاعلىوتدل،الشمسيةالمنظومةعلىوبجلاء،،الآياتتتحدث-3

معآ.خلقت
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يشبخو،فقلبفم4زو

عديدةللشنحمعالب

آتغليير.ئقنيليزآتقديرلذدقهثأجمشتقزتخيرىلمثئتممىؤآ)

آلقد!ى.لضجونيكأغادختئتتانيذقذزتة"تقمرؤآ

!تحوئ!قاتقفيألتقائيؤكأسمابقثتلآؤلاآلقترتذيىئرآنقآتئغنىآلثئمش،

.،04-38أيس

الأوليين:الآيتينتفسيرفيمغنيةالشيخقال

النظائموبالمستقر،الخاصققكهافيالشمسحركةهنابالخزيالمراد9

قولهذلكعلىوالدليل،القدامىالمفسرونقالكماالمكانيالمستقزلاالمحكم

لاالذيفلكهافيبنظامالشمسحركةأيآئييير!آئعئليزتقدير)ذلل!:تعالى

نأهذاومعنى!منازلمقذرنه2وآتقمر).وتدبيرهتعالىتقديرهمنهيتتجاوزه

كاكضلجودقعاد)حئئحولهاللأرضتبعآيتدزجبل،مكانهفيثابت!غيزالقمر

.،النخدةغصن:والغزجون،العينرؤيةفيوانحناء؟قةآلقديو!

هوالشمسوققك.أفلاكوجمعه،الصورةمستديرشيءكلهوقالوا:الققك

فيهاتسبخأجسالمالسماويةالأفلاك:بعضهموقال،بهتجريالذيالمستديرالمسار

.الماءفيالسمأيسبحكمادائريةاتجاهابفيالكواكب

.فلأ!غيرهاأوأرضيىمنمستدييروكل9:الزمخشريقال

فيويدخلإلأ!!مئبوئقتخفيوكأ):نقولأنيجوز"لا:الرازيوقال

النجومفصارت،الكلومعنىالجمعمعنىليثبتوالقمرالشمسمعالنجومالكلام

.عليها!الضميرهذايقؤدموجودةكأنها
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الماء،فيالإنسانكسبحوانبساطسهولةفيبسرعةالسيرهو)الئنح(؟وقالوا

منكلمعناهقالوا)كل(.الأمامإلىقائقيهيمذعندماالهواءفيالفرسيسبحوكما

لعلها:وأقول.زمانانلأنهماوالنهارالليلسبحيعقللالأنهوالقمر،الشمس

.الأرضسبحهووالنهارالليلحدوثسببأنإلىتثيراستعارة

لاهادئآشيرآافلاجمهافيال!مائراتأيشنحآ:)والسابحاب:المراغيوقال

فيجاءكماالماءفيكال!نحجوائهافيمرورهاجعلوقد،اختلالولافيهاضطراب

.("يسبحونققلثفي)وكلقوله

.جرى.السيرفيأئغذ:شنحآشتخ:المعاجموفي

شتح.فيمبالغة:وشتخ

تجزيه.فيمضطربغيرسريغ:شئوحوقزسن

وابنخزمابنحكى.يدورون(يسبحونفللثفي))وكل:مخلوتوقال

بهذهاستدلالآ)1(،مستديرةكرويةالسماوابأنعلىالاجماغوكيزهماالخؤزي

ال!نح،منمشتقالتسبيح9:وقال!،الجدلأهلمنجماعةذلكفيوخالفت،الآية

منوتبرئتهاللهتنزيهفيضنيرغفالف!ئخالهواء؟فيأوالماءفيالسريعالقزوهو

السوءأ.

.السماويالخرمفيهيسبخالقدارهوفالققك

الشيء:إلىوجرى)إلى(،بمعنى)يضنمتقز(فيواللامالغذو،:والخزي

قضذ.

الشمس،إن!،قهألم!تقروآلمثت!مم!تجرى):تعالىقولهفيواقول

ناأرادلمنيظهرلازحفآتزحففكأنهاالفضاءفيرويدآترتفغ،العينرايفي

فانظر،السريعالغذووهو،بالخزيحركتهاتصفالآيةلكننحوها،نظرهيصؤب

العين.تدركهاتكادلاحركيماينبالخزيللشمستعالىوصفهإلى

.تدور:هناومستديرة.دار:استدار(1)
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.المضطربغيرالسريعالقزفهو،ال!نحهوذلكويثل

)يسبحون(كلمةوجاءتالأولىالآيةصدرفي()تجريكلمةجاءتكيففانظر

غيز!هادىتجزفيانهإليهمضافآ،الحركةلمعنئتوكيدفهو،الثالثةالآيةآخرفي

بالسباحة،ققلثفييدورماكلوصفقدتعالىاللهانثم.بهيخسنلامضطرلب

ونميعرفهالاعظيميما،وب!زع،يدور،حقيقتهفي،الكونفيشيةكلف!نوهكذا

لاالذيالحدوإلى،بالغتينوسلاسيمانعومةوفي،!الأرضعلىالساكنذلكيعرفها

!الإطلاقعلىوالمعقدةالعديدةبحركاتهاالأرضساكنفيهيشعر

تدورالشمسوأن،ثابتةوانها،الكونمركزهيالأرضبأنالقدماءظنولقد

ذلكلكان)تجري(قولهمنبدلأ)تدور(،الشصىبأنتعالىقالقدولو.حولهامن

حولتدورهيبل،الأرضحولليسولكن،فعلآتدورالشمسإنإذ،صحيحآ

لاحتى)الدوران(،ذكرعلىتجىءلمالآيةأنإلأ،المجزةمركزوحولنفسها

معيتفقكانماوهو،الأرضحولبدورانهاخاطىءاعتقابإلىالناسأذهانتنصرف

ويقؤيها.آنذاكالناسعقيدة

ترتفعوهيالشمسنحو،الأفقنحوداركنافذةمن،يومآ،اللهرحمكوانالز

حقيقةذهنكفيواستحضر،الأرضكل،الأرضإلىوانظر،رويدآتغربأورويدآ

كم/لم156(1002تبلغبسرعة،الشمسحول،لشرقيغرلبمنتدورالأرضان

،الواحدةالسنةاوالدورةفيكممليون589يعادلماأو(ثانيةك/35)حوالىساعة

خطفيالواقفالشخصأنبحيثساعة)24(كلمرةنفسهاحولتدورهيثم

يسببماوهو،الساعةفيكم0165بسرعةالأمرجقيقةفييتحركهوالاستواء

كم/2(0)بسرعةالتتانةدربفيتجريان،الشصىومعها،والأرض.والنهارالليل

سيرفيالشمسأقهاالأرض!تتتغوعندما7(،)ء!ح!الواقع"النسرنجمةنحوئانية

ذلك،بعدمن،والشمس.الفضاءفي)ا!عا"3(حلزونيآمسارآترسئمفإنها،الأخيرة

ثانية،03(!كم/0)بسرعةالتتانةدربمجزةمركزحولتدوز،منهاالقريبةوالنجوم

الأرضإنإذ،الكونعبرمسيرهافيللأرضاالمطلقةالحركةةالعلماءاكتشفولقد

ثا.كم/054بتقذربسرعيماالأسدأ)كوكبةنحوتندفع
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ثاكم/006إلىتصلمذهلةقيمةالفضاءفياندفاعهافيمجزتناسرعةوتبلغ

(.الساعةفيميلمليونونلثمليون)حوالى

فقط.ثاكم/08هيالمسلسلةالمرأةومجرةمجزتنابينالنسبيةوالسرعة

إليهاتنتميالتيالمجراتمجموعةأي،أالمحلية)مجموعتناأنبدولا

455)حوالىالساعةفيميلمليونبحوالىتقذربسرع!الفضاءفيتندفعمجزتنا،

منأكبرمجموعةوهو!،الأعظمالمحقي"عنقودناانمنبذلاكماكم/ثا(.

.كبيرةبسرعيماالفضاءفيمندفغ،الأولى

العلماءاستنتجهاالتيالنظريةالنتائجبينتوافزلإيجادتفسيرأفضليكونوقد

نفسه،حوليدور!الأعظمالمحقيالعنقودةانمنبدلاأنهالمقاسةالفعليةوالنتائج

الأساسيالمركزحولبسيطبمدايىتدوركلهاالمحلئة"مجموعتنا9تكونوربما

إ)1(.المحليالعنقود9يىالكفيةللكتلة

انظرثم،دارتكنافذةمنببصركومذ،الرائعةالحقائقهذهكلاستحصز

منشيءكليغمرالذيوالسلاموالهدوء،والانسجامالنظامإلىأخرىمر؟قييآ،

يتستصثلاكيفإذ،المحكموصنعه،البديعوخلقهالقادر،لقدرةواعجب،حولك

لا،المتداخلة،المعقدة،العديدةوالحركات،السريعالسريعالجريذلككل

نعرفهاحركيماأبس!عنينتجقدمفادوايىأوهزهز؟،او،اضطرالبأفيفييتسئمب

لأجسامنا!

تصحبهقري!بينفيهتكتمثبالقلمإمساككأوييكإلىالماءكأصنورفعك

الأجراموكلومجزتنا،وشمسنا،الأرضيةكرتنابخزيانفكيف،وارتعاشةارتعاشة

الشداد؟حركاتهافيالكونفيالأخرى

.كاوفمان.جويليم،"اتوالكوازار)المجزات)1(

.السعديسلمانداود.د،"المجزةإلىالذرةمن،العجيبالكرنهذا5
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تهآ؟يمشتقزتخيىىلشمممىآ!51

صحيح.وهذا،تجريالشمسيذ

أيضآ.صحيحوهذا،المجزةمركزحول،تدوروهي

.الدورانغيرهوالجريانلكن

غيزوهو،تئلدونمنسيركخطفينحوهتئجةأنهوالشيءنحوتجرقيفآن

كاملة.دائر؟فيحولهدورانك

شيءكليشملأئهعلمناقدلمجتبكلئأقتزفيإؤقي:سبحانهوقوئه.

بالنسبةهذا،أنشكولا.كاملةدورةتدورأنهاأي،الشمسوكذلك،الكونفي

.المجزةمركزحولدورائهاهو،الثمص!الى

بالحقيقةيذكرنا"قهألم!تقرتجرىوآلمثتمممى):سبحانهقوته"لكن.

النجومباقيبينحركاتهاضمن،الشمسأنفي،الحديثالعصرفيعرفناها،التي

.دورانغيرومن،أالواقع"النسرنجمةنحوتجري،التئانةدربمجرةفي

نحوبالجريانلهاتعالىوصفهمعترافقتوقد،بالشمسخاصةحركةإنها

بها.خاصآوصفآ،المستقر

القديو!لضلجونيكاغادضتئقنانيذقذزته"ئقمرؤآ)،

ونزذ،الدارأوالنزولموضعهووكلاهما،ومنزلة،تتنرلمفردها:والمنازل

لآبر انحدر.:أسفلإلىعلومنلزو

يدور،ف!نه،الأرضحوليدوريدور،الأجرامبقيةمثلالقمر،أنومثلما

الحالتينكلتافييستغرقوهو،الساعةعقاربوضد،محورهحولنفسهالوقتوفي

بالضبط.نفسهالوقت

لهذامواجهآوجهكيظلبحيثمستمرةبصورةماشخصحولدزتأنكفلو

فقطمنهواحدوجايبقىهو:الأرضحولدورانهفيالقمرهوفكذلك.الثمخص
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.حالإلىحاليمنانتقل-2

منهئقطعأنبعديابسآالنخلعلىويبقىتغؤفيالذياليذقأصل:الغزخون

الشماردغ.

نهايةفيهوثم،فيهايمزوأدوارآمنازذللقميرقذرقدتعالىاللهأنالآيةومعنى

اليابس.عزقهاأصلأي،النخلةبغزجوفييكونماأشبهرقيقآهلالآيصيردورته

النخل؟جمزقمنباليابسهناالهلالتشبيةهوولماذا

بقته.فرطمنئرىلاتيكادإئهحتى،وأرقأرق،جفافهبسببيصير،إته

.الانتظامبالغ،انحنائهفي،ذلكإلىوهو

يكن،لمفكأتهتحاقآ،يصيرأنقبلينمنازلهآخرفي،الهلالهووكذلك

بدرآ.كانأنبعد

جماليةلمسةالقديمبالغزجونالآيلللقمرسبحانهتشبيههفيلنرىوإننا

.بالأعلامالبحرفيتجريالتيللففكسبحانهتشبيههكمثل،رائعة

.شيءكلأتقنالذياللهضنع،المحكمةوالصنعة،الدقيقالحسابإنه

نأيعنيال!نحإننقول،تعالىخلقهجرمكلشنحالتنح،إلىوعودة

:الخرم

.يتحرك-ا

"مدارأ.أو،دائريمسايى-في2

عظيمة.وبسرعيما-3

.اضطرابغيرومن-4

الخالقين.أحسنياللهفسبحان

ألخقار!شتابقللآولا)

النهار؟امالليلالآخر؟يسبقأيهما
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النصفإلآالقمرمننرىلاف!نناولذلكحولها،دورانهاثناءفيللأرضمواجهآ

حين.كلفينفسه

يكونللأرضالمواجهجانبهفإنوالشمسالأرضبينالقمريكونوعندما

المواجهةغيرالقمرجهةعلىمشرقةحينئدتكونالشمسلأن،نراهفلامعتمآ،

،الأولبالتربيعونسميهقرصهنصفنرىأنيمكننامداره؟يعبروعندما،للأرض

مشرقةتكونالشمسلأنبدرآ،كلهالقرصرؤيةحينئؤفيمكنمدارهأيعبروعندما

)1(.للأرضالمقابلةالجهةعلى

ثم"،قحاقه9في،يختفيهوكيفمنهفيعجبونالقمرإلىينظرونالناسكان

بطورمرورهخلالمنرويدآ،رويدآفيهايكبرالمراحلمنبسبعيمرهوكيف

كيفثم،"بدرآ"صيرورتهثم،!الأولأالأحدبثم،"الأول"التربيعثم،!االهلال

ثم،إهلالأ"ثم،ثانيآ""تربيعآثم،ثانيآ!أأحدقيصيرورتهخلالمنبالتناقصيأخذ

جديد.منيختفيهوكيف

يصغر،لافهو،بحجمهعلاقةلهاليستلكالقمرأطوارفيالأمرحقيقةولكن

بالنسبة)منازله(،أو،القمرمواقعإن.الأقدمونظنقدكمايختفيولا،يكبرولا

تلك.،أدوارهأو،القمرأطوارعنالمسؤولةهي،والث!مسالأرضإلى

مواقجهأوالقمر،منازلفيتغئرإته:الأمربحقيقةيخبرناتعالىاللهوكتاب

نقصانآ.ولاللقمرئمؤاهوولي!،والأرضالشمسأمام

ذكرفلقد،بهاخاصةصفةمستقمهانحوالشمستجزيانتعالىدكرقدومثلما

صفةفوقلهخاصةصفةوهي.المتغيرةمنازلههيبالقمر،خاصةصفةايضآلنا

.الفضاءجزأفيكليملكهاالتيالعامةالسبح

القديمكالغزخونعادحتى

.صار:عاد-ا

للمؤلف.،،المجرةالىالذرةمن:العجيبالكون"هذا(1)
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والنهار؟الليلحدوثفيالسببوما:نسألذلكعلىنجيبأنوقبل

الشص!.أمام،السيارالكوكبأو،الأرضدورانإنه

الآخر.أحدهمايسبقلاوالنهارالقيلف!نذاكوعند

نفسه.الوقتفييحدثانهمابل

السيارةالكواكبأي،السبعوالسماوات،الأرضكانتإذاإلايكونلاوذلك

كرولة.،لأخرىا

منمزيدوبعدإنها،إذآخر،اعجازآاعجازهاوراءتخفيالكريمةالآيةإن

.الأرضكرويةعنلناتكثمف،يخهاالتعفق

عامكونئقانون)القدار(الققكفيالشنح

نكتشف:المطافنهايةوفي

إلىأشارفهأ!قدلم!تقزؤآلمثتممم!تخرى):قولهفيتعالىاللهأن-ا

بالشمس.خاصةحركيما

وفيهمناز4!،قدرناوآتقمر):يقولالأولىللآيةالتاليةالآيةوفي-2

والشمس،الأرضبينماالمختلفةمواقعهفي،القمرلحركاتخصوصييماإلىإشارب

.()منازلهأو

فلؤفيوكأ):تعالىقولهفيأننجدفإنناالثالثةا!يةفي3-أما

والقمر،الشمسيثمملهومثلما،كلهالوجوديشملكونيآقانونآ!!مكلئ

الخصوصيتين.منهماكلىحركةالىلماضافة
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أئبير5والتهمرالشمللعلطيوسخر

ؤالقترد%يحتنآالث!قم!ؤيشزثكمإ

.ؤآلتقازأقللكموخر

س!آنتموةقا!تنيناقنكمو

تحضموهألاألئ!يغمتشذوأ!إن

.4،3و33:براهيمإأ!فار!لظثوأقي!ئنإئ

وتعب.-جذا:العملفيدأبئ

عليه.استمر-2

.العادة:والذآب

حقيقةهي،انقطاعدونومن،نهارليلالمستمرةوالقمرالشمسحركةإن-ا

العينرأيفيمنهمايظهرماعكسعلىوهيقرنآ،()14قبلالكريمالقرآنبهاجاء

.الأقدمونظئهقدمما

الأحياءكلخدمةبل،الإنسانلخدمةوالقمرالشمستعالىسخرولقد-2

سطحعلىحياةهناككانتلماالشمسلولا؟أقولماذابل.الأرضسطحعلى

مصدرإئها.حيوانولا،نباتفلا،"ضوئي،تركيبعملياتهناككانولماالأرض

لكلمصدرهيثم.تلوثأيتسببلاوهي،الشمسدامتما،ينضبلا،للطاقة

وغيرها.،والمياه،للزياحطاقابمن،الأرضوجهعلىالطاقات

لهحسال!الشمسأنمثلماالشهر،منبالأيام،للزمنحسالبهووالقمر

ورونقه.جمالهمثلمعروفةالليلفينورهوفائدة،الساعاتأو،اليوممنبالوقمب
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القمرأثرف!ن،الزمانقديممنذمعروفة،والرقي،الملاحةفي)المذ(فائدةكانتلماذا

نابينماإذ.(اد)18القرنفيأنيوتنةيدعلىإلآيعرفلموالجزرالمذإحداثفي

مياهتجذبجاذبيتهف!ن،دقيقة5(0و)ساعة)24(كلمرةالأرضحوليدورالقمر

للمياهآخرمذذلكويرافقالمذ،مسثبة،مباشرةتحتهيقعمقاوالمحيطاتالبحار

القمريكونعندماأقصاهفيالمذويكون،الأرضمنالبعيدةالمقابلةالجهةفي

منتصفه.وفيالقمريالشهربدايةفيوذلك،مستقيمخطفيوالشمسوالأرض

)4(شكل

حولدورانهأثناءفي،القمرجاذبيةإن

تقعالتيالمحيطاتداهتجذب،الأرض

وأ)المذ"،يسنثمااإهو،مباشرةتحته

البحارمياهمنسوبمستوىارتفاع

فيأصغرتأثيروللشمس.والمحيطات

عندمايحدثالمذأعظمفإنوهكذا،تسبيبه

!خعلىوالأرضوالقمرالشص!تكون

واحد.

قمر***
ول*ه"ه

-!ض*

!نئىلأ/\أإ1ب!يدهـ53ارض

!،/صعط-

هق،5هلم؟دأكص!ء+لم7/!ع514لقمزاارمد

كا!لأرضااصبدصض

--***لا*

1+لأ!--*

لأ.*في!1\لأ

فيه:تعالىقالفقدوالنهارالليلتسخيروأما3-

67،:أيونس!..ضراوآفهارفيولتممم!نوأآلتللكمجعلآلذىهو)

،47:الفرقانأ!!ثوراآلتتهازؤتجقلسمماتاؤآلؤمقاسماآلتللكمجعلآلت!ؤممؤ)
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!..متصقلتهارآايةةوجققتألليآاتةةقضتا%اتئتهقةؤألتهاز"للآوجعقآإ

،21:لاصراءا1

،44:النورأآلأبضعتر!قيؤليثيتزةلأدفيإنؤآلئهازآللآلتهيقيمب)

37،:؟سىقطدون!مممداهإآلحقارمتهلتمتقضىللآلهموءايه!)

،ااو01:ابخأأمعاشما!لخهارآوجحتا.يآسماللآوجعبآ)

تفسير؟بلاواضحةوهيالكونيةالآياتويكررالكريمالقرآنيعيدالماذا

الموجوداتبمظاهرتستدللكيوالأبصارللبصائرإيقاظآذلكالقرآنفعل:الجواب

نأويستحيلتكونلاوإتقانها،بنظأمهاالكائناتهذهوأن،تعالىاللهوجودعلى

وصدقه،)ص(محمدنبوةعلىالعارفينبعضاشدلبلواتفاقآ،مصادفةتكون

ذهنعلىيستحيلحيث،وأسرارهبالكونالاستدلالفيوالاستغراقالإمعانبهذا

إلىإضافة،البابهذافيالقرآنذكرهماكليدركانبيئتهبحكم)ص(محمد

.إ)1(ومزاتمراتوالإعادةبالتكرار،بهوالاهتمامعليهالتركيز

سمآئتموهما!لئناتئكمو)

تخص!موهأ،ألئمشتتحذوأوإن

.4،3:براهيمإأ!فار!وثطلوآقي!ئنإث

وحتىبل،يحصىلامما،حياتهفيإليهيخاجماكلالإنسانسبحانهاعطئ

نؤديأنيمكنفكيفعليناصاللهأنغيمتعدادعنعاجزينكناوإذا.الرفاهيةأسباب

نعصيه.ولانطيعهأنلثهالشكرأنواعأفضلإنحقآشكرها؟

مغنية.جوادمحمد-المبينالتفسير(1)
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وأ،وفاالسماواتفروالفووالظلمات

آتدينئصؤألئؤزآلظثئقؤخقلؤآلأزضىآفئمؤقيضققآلذىيت!آلمحمذإ

.،ا:الأنعامأ!تقدلوئلزيهتمكفرو(

على:ذلكتعالىعطفوقد،للكافرينوتوبيختبكيثالآيةتمنفي

.والأرضالسماواتخلق-ا

والنور.الظلماتتجغل-2

عنحديمثهووالأرضالسماواتبذكرمقرونآوالنورالظلماتيركرإن

داخلنوراوخمفماقيمنينشأماعلىهوالحديثأنأي،الشمسيةالمنظومة

لا.الشمشةالمنظومة

نتائج:

(،السيارة)الكواكبللسماواتتعالىاللهخلقأنعلىدليلالآيةفي-ا

.واحدةزمنيةحقبة-فيواحدةكوحدةتئمقد،الشمسوكذلك،والأرض

جدبىثيسببمما،الشمسحولالسيارةالكواكبدوراننلمح--وفيها2

والنور.الظلماتأووالثهار،الليل

المفرد،بصغة)إلنور(،-وذكرلمجمعبصورة()الظلماتذكرهو-سببما-3

مصادروجودعلىلدئتوالأنوار()الظلماتذكرعلىالآيةجاءتلو؟الآيةفي

يغايرماوهو،عديدةشموسوجودأي،الشمسئةالمنظومةفيللضوءعديدة

فهي،للظلمةمصدرآليستانهاإلأللضوءمصدزهيالشمسأنوبينما.الواقع
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نفسهاالسيارةالكواكبفييكمنالظلماتسببلكنظلامآ،لاضوءآتعطي

فيالأصللأنالنورذكرعلىمقذمأالظلماتذكرجاءلقد.نفسهاحولبدورانها

صفةالسيارةالكواكبفيفالظلماتالشص!،ضوءلولا،الظلماتهوالكواكب

صفةهوبلالسيارةللكواكبذاتيةصفةليسفهوالشمسنوروأمابها،لصيقةذاتية

عنها.خارجة
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بينيماوالنهرؤأالتهمرونووالنجو"(5)وثلىالشمللعصوء

،ه:أيون!!..وأتقمرنوراكميآآلمثمئممىجغلالدىهؤ)

القمر؟ونورالشمسضوءبينالفرقما

لادرجةإلىمركزهافيحرارتهاتصلالتيالملتهبالغازمنكتلةهيالشمس

إلىبالنسبةباردآفيعتبرسطخهاوأفا،مئويةدوجةمليون()15تبلغهيإذ،تصدق

تكفيالأخيرةهذهلكن،مئويةدرجةآلاف)6(حوالىحرارتهدرجةتبئإذ،مركزها

مواد.مننعرفهماكللصهر

.كالأرضباردمعتمجرلمفهوالقمرواما

من65(0000)منواحدآتبلغالقمرتوفجشذةإن)كوليير!موسوعةوتقول

الشمسضوءمن7%سوىإلينايعك!لاالكاملالبدرإنثم،الشمستوهجشدة

عليه.الساقطالمرئي

ضوءلأنذلك"،الشمس!ضوءنقلولم!،المرئيالشصى"ضوءوقلنا

غيرأخرىإشعاعات+البيضاءالأشعةهيمرئيةأشعيماموجابمنيتالفالشمس

)1(-
يلي:وكما،مرئيه

."المجرةإلىالذرةمن:العجيبالكون"هذاكتابناانظر()1
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(النجوم)وكلالثمىضوء

مرنيةأشعةموجات

اليضاء(ا،شعة=)

مرئيةغيرأشعةموجات

،،قزح)قوصإلىتحللهاعنديتضحوكما،)تتالف

وهي:،ألوان71،من،الطيفأو

كونية-االأحمر-ا

كاما-2البرتقالي-2

سينية-3الأصفر-3

بنفسجيةفوق-4الأخضر-4

حمراءقحت-5الأزرق-5

صغرى-6لنيليا-6

(2)يويةدرا-7(1)البنفسجي-7

الحمراء،تحتالأشعة،مثلآ،يشمل،البيضاءأشعتهافوق،الشمسضوءان

الإنسانجلدتساعدالتيالبنفسجيةفوقوالأشعة،للحرارةمرادثآخراسئموهي

وغيرها.،"د،الفيتامينصنععلى

لاإنهثمأققها،إلاعليهالساقطةالشمسأشعةمنيعكسلاف!نه،القمروأما

بأالنور")3(.نعرفهاالتي(أالمرئيةالبيضاءالأشعةتلكالآمنهايعكس

والنور)4(.الضوءبينالفرقهووهذا

.912و512صوانظر،المرئيةوغيرالمرئيةالأضعةأنواعتحدادفي)7(ادرقمتكررلاحظو)2((1)

س!.115أ!331ص!!حلأح551ح4أ،"07).61.(3891).!.223(3)

والقمرالصأن،والعلموالفرآنوالانجيل"الترراةكنابهفي،بوكايموري!الدكتورلاحظ)4(

والمس،للقمرفالنور،مختلفةبطريقةالقرآنعنهماعئرقد)الئئزنجن(ب"التوراة،فيالئتيين

اعتنقوقد،باريىجامعةفيالعامةللجراحةامشاذبوكايوالدكتورضياء.وهيبالسراجشقت

.السبعيناتنتصففيالاصلاميالدين
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وإلتهمروالشمللعا،وفاوا)السبم(السماوات

واحووقلتف!خيتهت

ضققئؤتمأدئ!!هحضفيشئهراعمثرآشآآدت!جمنذألثهويىعذإن)

.36،:التوبةأ!..حرمضآرلمجةنهآلأزفىوآآفممؤتا

السماواتاللهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمن)إن)ص(:اللهرسولقالط

.(خزمأربعةمنهاشهرأعشراثناالسنة،والأرض

لا،الأربعةالقمريةالشهورإلىمعناهايصرثبالخزمالشهوروصفإن

هوالقمريةالشهورومنشأ.ئخزم،الجخةذو،المغدةذو،رجب:وهي،الشمسية

الأشهرعذةابتداءإلىتشيرالكريمةوالآية،والشمسالأرضإلىبالنسبةالقمرحركة

.والأرضالسماواتخلقمعالقمربخلق،القمرية

جقب!فيخيقت،والأرض)السبع(،والسماوات،والقمر،الشمسفإنإذآ

نأيعقللاإذ،الكونمننفسهالمكانفيتثمقدخلقهايكونأنبدولا،واحدة

نأأوالأخرىالأجراممنغيرهامعمتدإخلةيجعلهابمابعضهاعنمتفرقةتكون

فيموجودة)السبع(السماواتبأنذلكويشهد،فيهامتداخلةأخرىأجرائمتكون

السبعةالسيارةالكواكبهيوأنها،خارجهالا،الشمسيةالمنظومةاو،المجموعة

غير.لاالمعروفة

الزمن،حساقيأنعلىيدلكرائعحديمطمن)ص(النبيحديثإلىوانظز

،والأرضالسماواتتعالىاللهخققيومابتدأقد،القمريةوبالشهور،نحنحساتنا

النور،مصدرهمالأتهما،والقمرالشمسخلقتاريخنف!ههويكونأنبذلاالذي

.الحسابومصدر
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وا،وول)السبم(السماواتصفاتفيتشابة

آلتهارويكتررألتقايىغلىآلتليكؤربآلخقؤالازض!آفمموتهضلى)

!..فمممئىلاخدتحرىئحلوآلقمرأدمثئقمم!وسمخرغ!التلى

،.هالزتر:أ

نتائج:

تدلماغالبآعليهوالمعطوفالمعطوفبينالعطفواوانالمعلوممن-ا

تشابههما.إلىتشير!و"الأرض!"السماواتكلمتيبينوهي،تشابههماعلى

؟كزلأن،الأرضعلىيوجدانهمامثلماالسماواتعلىونهارليليوجد-2

،والأرضالسماواتلذكرتالي،والعكس،النهارعلىوتكويرهلقيلسبحانهالحق

جميعآ.لهماتابعة،وبالعكس،النهارعلىالليلتكويرصفةتكونأنفوجب

كرويةعلىدذقد،الليلعلىوالنهار،النهارعلىالليلتكويرإن-3

لميما،الباهرةالكونيةوالمعجزةالساحرةالبيانيةالمعجزةبينتجمعآييمافي،الأرض

الحديث.العصرفيإلآيعزف

فإن،صفاتهافيالأرضتشابهالسماواتولأن،كرويةالأرضانومثلما-4

أيضآ.كروية)هنا(السماوات

وأ،وحدةتشكل،والقمر،والشمس،والأرض،السماواتإن-5

هي،هنا،السماواتتكونوعندها،الشمسيةالمنظومةإذآفهيمتكاملة،مجموعة

.السيارةالكواكب
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وليس.العكسوليس،والأرضللسماواتمسخرانوالقمرالشمسإن-6

الضوءمثلللسماواتالضوءيكونأنفوجبضوثها،فيإلآالشمستسخيز

.سياري!كالأرضكواكمبهيالسماواتأنيستتبعهماوهو،للأرض

القيامةانأيواحد،والقمر،والشمس،والأرض،السماواتأتجلإن-7

نفسه.الوقتفيال!ثممسيةالمنظومةتصيب

المنظومةلنهايةفرايق،النجوملنهايةذكرالآياتهذهفييوجدلا-8

الشمسية.

فيتخيرىليئآؤألفقكؤآلئهارآلثليوآضقضؤالأزفيأالئصمؤقيضقيئفي!!)

ؤتثقؤكاتغذلأزضقآبوهآجتاقآآل!تتتإينينأدتةآنرنرؤقآآلآشتنقغبتاآلتخي

لأتنزلأزصقآلمتمصإبىآتينأكممصخوالئمحابوألتريتيآؤلضريفداصئةصئحتنمنميها

.،461:لبقرةاأ!يغملونلمؤ/

.السيارةالكواكبأي،السبعالسماواتهي،عرفناقدوكما،هناالسماوات

عنينشأماوهووالنهار،الفيلبدكرمتبوعآوالأرضالسماواتذكرجاءولقد

الشمس.أمامنفسهاحولدورانها

نتائج:

نفسها.حولالسيارةالكواكبدورانإلىقويةإشارةالآيةتشيز-ا

وليس،السيارةالكواكبكلفيونهارآليلآهناكأنإلىئشيرأتهاكما-2

وحدها.الأرض
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هو؟ماوا،وفأ،-السماوالتبير"ما

!..2آتاسمحؤقئتنهماوماوآلأزضىآالتمفؤلقظقآلذى)أدئه"

،4:السجدةأ

فاصلدونومن،متبوعآ،تعالىاللهكتابفي،والأرضالسماواتبكزجاء

كريمة.آية()18في،بينهما()وما:بقوله

د!اثها،،الثمانيةالسيارةالكواكبهيوالأرضال!صبعالسماواتإن!سابقآقلنا

الشمسية.المنظومةممؤن،للشمسإضافة،وتوابغها

السماواتبينماتقغ،اخرىأشياءأوشيئآ،لنايذكرالكريمالقرآنولكن

تفسيرفيعاليمأويفق!يرقوليعلى،عليهناظريوقعقدفيما،أقعولم.والأرض

الأشياء؟أو،الشيءهذايكونأنعسئفماذا،والأرضالسماواتبينماالذيذلك

الكريمة:الآيةحولملحوظات

أشياةبهاالمقصودأنعلىيدذمما،العاقللغيرتستعمل)ما(الأداةإن-ا

حية.مخلوقاتلا،"جمادات9أو،كونية

تقع،أجرامأو،أجسامأنهاعلىيدلوالأرضبالسماواتإقرانهاإن-2

الثممسية.المجموعةضمن

خطرآ.وأقل،منهاأصغزأنهاعلىيدللأرضواالسماواتبعدوبكزها-3

شيئآكانتولو،عديدةأتهاعلىيدذالتخصيصوعدمبالإبهامذكرهاإن-4

اسمها.تعالىلذكرعطمآواحدأ
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مجموعها.في،والأرضالسبعالتماواتبينيمتدمكانهاإن-5

السيارةالكواكببينأيبينهما،وس!مكانفيتكونأنيغلبولكن-6

الثمانية.

أنهابدفلايدور،،الكونفيشيءكلبل،السيارةالكواكبكانتولما-7

أيضآ.هيتدورأجرام

بذفلا،الصفاتبهذهأتتصصاجراعلى،الشمسيةالمنظومةفي،عثرناف!ذا،

الكريمة.بالآيةالمقصودةهيتكونان

وأ،مدارهاأنأي،تمامآالسيارةالكواكببينوس!موضعفيكانتإذاأئا،

ينطبقالحالواقعف!ن،السيارةالكواكبمداراتبينالوسطفيتقعمداراتها،

السماواتبينماايئتتهما!،وماة:تعالىقولهعلىالانطاقغايةعندئد

ئخكمآ.بليغآقولأ،والأرض

بالضبط"السيارةالكواكبمنالوسطفييقعأالكويكبات)حزام

جلاء،وبكل،ف!نكتشف،الشص!حولالسيارةالكواكبصورةإلىونرجع"

وأ،الأجراموهي،س!،فىول(1403ح)3أالكويكباتأحزامبأسميقدماهوالمقصودأن

التاصعالقرنفياكتشفتوهيكبيرآ،اختلافأأحجامهافيتختلفالتي،الحجارة

)المزيخ(مداريبينيقعبهاخاصنمدار،أوأ،حزافيمعظم!افيوتدورعشر،

:---ونكتشف.(و)المثشري

وأأ،الأرضيةب)الكواكبتدعىالتيوهي،سيارةكواكبأربعةأن-ا

إلىأقربهي(المريخ،الأرض،الرقزة)غطارد،الشمسمنالقريبةالكواكب

.الكويكباتمنالشمس

إ،القصتة"الكواكببتدعىالتيالأخرىالأربعةالسيارةالكواكبوأتا-ع!

الشمس.إلىمنهاابعدفهي(نبتون،أورانوس،زحل،)المشتريوهي
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جهة.كلمنأربعة:السابقتينالمجموعتينبينماتفصلالكويكباتوأن-3

منهوالاسئمويغتم،بالكويكباتهذهأشقؤافلقد،سيارة)كواكبتلككانتلاذا

لاالحجمناحيةمنافتراقهاوعلىالواحد،والأصل،الواحدةالصفةعلىيدذاس!

غير.

نتيجة:

وآلآزض!وماآلمتممؤدط)فيئينثما"وما)سبحانهقولهمنالمقصود)ن

فييقعترتيبهفيهومدايىفيمعظمها،فيتدور،التيالكويكباتهوئينثمأأ

)1(.الشمسحولالثمانيةالسيارةالكواكبمداراتبينماتمامآالوسط

المقدس"الكتابالموسومكتابهفي(بوكاي)مررشالمعروتالفرنيوالطبيبالمفكريعتقد)1(

7691عاممرةلأولبالفرنسيةصدروهو!ط(،ءاهأ!حاحأ+،53"ص!،1)ءس!+س!أءثو،والعلموالقرآن

يمكنوالأرضالماواتبينماأنيعتقد،مرة()15منكثروطغاللغاتمنعديدالىوترجم

المجزات،،)خارجكونيةمادةوجودحولالجديدةالبشريةالملاحظاتبأحدثبالاستعانةتفسيره

،الخليجأجريدة،لهإدراسةأحدثفيبوكاي"موري!مقالةانظر-أعلاهمقالنافيعليهرددناوقد

بزإلىالبشرئةقيادةعلىقادرحيئإلهيدستورالقرآنأنالىتوضلقدوبوكاي.26/16991/في

.الأمان
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؟فىهص

)5(شكل
غيرلاألكويكبات"حزاماهووالأرضالسماواتبينما

.عبمهـ

طاط،
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فز؟ماالمنربير-وولتالمشرقيرولت

.،71:الرحمنأآفئركر!ؤزتأفمثتيقينزدي)

.الشروقموضع:المشرق

.الغروبموضع:والمغرب

والقمر.الشمسقشيرن:كثيرابنقال

فيهما.ومغربها،والصيفالشتاءفيالشمسمشرق:مخلوفوقال

!!!*

تغربالتيفالنجومة.النجوموكذلكعلينا،وتغربتشرقالشمسان،

الشمس،تفعلوكذلك،آخرينالأرضمنالأخرىالناحيةفيقوآعلىتشرقعنك

!)1(.آخرينقوآعندلتشرقعندكتغرب

ابنإليهأشارالذيوالقمرالشمسشروقإلىالنجومشروقأضفنافإذا،

ابنإليهذهبقدماتثافيلاحقيقةوهي،عديدةومغاربمشارقلديناصاركثير،

الشمسظهورباعتبار!،آئمفزحقورثآقمثترقيهق)زث:تعالىلقولهتفسيرهفيكثير

إلينا.بالنسبةغيرهماعلىومغاربهامثمارقهافيوالقمر

والصيف،الشتاءفيومغربهاالشمسبمشرقوالمغربينالمشرقينتفسيرإن،

الآيةأنإلا.فيهماوالغروبالشروقمواضعلاختلافصحيحآ،يكونأنيمكن

وهو:،منهاالمقصودإلىأقربنراهآخروجهأتحتمل

.26صالماء"،فيالله"مع،زكيأحمدللدكتورالنعبير()1
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الكرةإنإذ.ونهارانليلان،ساعة2(4)كلني،الأرضعلىيوجد+

نصفينإلىعليهاالساتطالثمص!ضوءإلىبالنسبةتنقسم،وقتأقيوفي،الأرضية

النصفففي.يوميآمرتينيحدثماوهو،ليلفيوالآخرنهار،فيأحدهما،اثنين

النصففيليلهناكثم،الثانينصفهافيليليقابلهنهاريوجدالأرضمنالأول

ذكرهتفسيروهو،ومغربينمشرقينهناكأنأي.الثانينصفهافينهاريقابلهالأول

."المبينأالتفسيرفيمغنيةجوادمحمدالشيخ

وراءئخفي،تعالىاللهآياتمنكمئلها،الآيةهذهإن:لاشينقاسبمالزبإنقال

نأيمكنلاإذ،الأرضكرويةإلىايضأتشيرانهاوهو،آخرإعجازآهذاإعجازها

،كرةالأرضقكانتإذاإلآ،والليلينالنهارينأؤ،والمغربينالمشرقينظاهرةتحدث

أسطوانة.ولا،مخروطآولا،قزمآولا،مكعبآلا

،-
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هلإ؟ما-والمخاربالمشارقا

آلأزصىضترصفيم!تتضمعفوتكأنوأآللىينىآتفؤتم)1(-)ؤآؤزشا

.(137:الأعرات1!..نجيهآئركناالتيىوشربها

.،ه:قاتالضاأ!آتضمثنيرقيؤريتئئحغماؤقاولأزصىأفممؤتزث)-(2)

.،04:المحارجأتقدرلن!إتاؤآئغزبآتتئتترقيبرقيأقمتلأ)-)3(

ومغاربها:الأرضلمشارقوجهان،الأولىالآيةفي،هناك-11

بينماحينكلفيومغاربهاالأرضمشارقعلىتدذوالمغاربالمشارقإن--ا

تملقد.حينبعدحينآ،الأرضطولبخطوطأسنميئقدكماوالنهار،الليلينسلخ

شرقخطأ()018منها)درجة(،طولخط)036(إلىالأرضيةالكرةسطحتقسيم

.اليومتغيرأي،التغييربخطالتقائهماخطويسمى،غربهاومثلها،إغرينج9

الذياليومعنيوآكلفي،الأرضعلىالشمسشروقموضعيختلف-ب

السنة.انتهاءوإلى،يومكلفي،ومغربآللشمسجديدآمشرقآلديناأنأي،يليه

الكواكبأي،والأرضالسماواتبذكرالمشارقذكرالثانيةالآيةوئقيرن-2

كلمشرقإنإذ،السيارةالكواكبمثارقإلىإشارةفيهانلمخوهي،السيارة

حولدورانهافتراتأطواللاختلافالكواكببقيةعنيختلفومغربهمنهاكوكمب

الشمس.أمامنفسها

الثالثة،الآيةفيبنفسه،والمغاربالمشارقرلث،سبحانهالحقوئقيغ-3
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كلإلىالمعنئمعهينصرفماوهو،والمغاربللمشارقتعيينولاتحديدكيرمن

.والمغاربالمشارق

.وكروبشرون،الأرضعلىفللقمير،

وغروبشروق،الشمسيةالمنظومةأقماركلعلىبل،القمرعلىوللث!ص!،

.السيارةالكواكبوباقيالأرضعلىلهاهيمثلما،كذلك

منلهايكونقدماوعلىعلينا،ومغاربمشارنالأخرىللنجويمأنكما

وأقمار.سيارةكواكب

بالإضافة،وغروبشروقيكلجمقةأنإلى،كلهذلكبعدمن،نشيرأنويبقى

إلىيعزضهامفا،نفسهاحولالسماويةالأجرامدورانهي،نفسهالضوءمصدرإلى

وهو،وغروبشروقؤجدكلمانفسهحولللجرمدورانؤجذفكلما.وذاكهذا

نجدفإننا،والمغاربالمشارقإعجازالآياتهذهفينجذوكما.عامإلهيقانون

نفسه.حولالكونفيتعالىخققهشيءكلدورانهو،آخرإعجازآورائهامن
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منها.الوسطفيأو،والأرضالسماواتبينماتقعصغيرةأجرامهناك-25

،،!!

السيارةالكواكبهيالسبعالسماواتبأنلتقطععايتةالقرآنيةالحقائقإن!ه

ئمانية.الأرضمعوهي،غيرلا،الشمسحولالسبعة

بينمدارهايقعالتي""الكويكباتمنحزاثمهووالأرضالسماواتبينوما،

.الخارجمنسيارةكواكبوأربعةالداخلمنسيارةكواكبأربعةمدارات

فهو:السغالسماواتمنليسإبلوتواالخزمإن،

الكوكبمنهاربآقمرآ،واسعنطاقوعلى،الفلكيةالناحيةمنيعتبر،-ا

سيارأ.كوكبألا،")نبتونالأخير

السبع:السماواتوصفعليهيظبقلا،اللهكتابفي،إنهثم-2

.()الطرائقبلا،

.()الالاقول!+

.(التفاوت)عدمولا!ه

عنها،الشديدولبعده،هيبل،لهوهاخا،)سراجآليستالشمسأنكما8

النجومببقية"بفوتو"،غلىهوالذيالمشاهدلذلك،العينرأيفيشيء،أشبة

وضوءأ.،حجمآ،شكلهافيالبعيدة

،والأرضالسماواتذكرفيقاعدة

القرآنفي،والسماء،السبعوالسماوات

الكواكبب3المقصو(الشع)السفواتب،الكريمالقرآنفي،بكيركل"

.الأرضغير،الشمسيةمنظومتنافيالسبعةالسيارة
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على،الأرضبذكر،فاصلغيرومن،متبوعة)السماوات(كلمة4تدكما"

وشبيهه.بقرينهالشيءاقرانبابمنوهو،نفسهالمعنئ

المعنىغير،أخرىعديدةمعاني)السماء(لكلمةفإن،المفردصيغةفيوأئا+

لاحقأ.إليهنتطرقسوفماوهو،ذكرناهالذي
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السماءبروجح

78(:النساءأ!..ئشئدؤبزوحفيكنغؤلؤأئمؤثجمكئمئذتكؤلؤاآئنما!

،ا:البروجأ!ه!لبزؤحآذاتؤألمتماء)

ثئتبهزصينوحفظتها.صللتطيرجمنىؤز!هابروجاألمنممآءفيتجعقآؤتقذ)

(17و61:الجخرأزجيو!

:الفرقانأفنير!وهم!!ببعربمفيهاوجحللروجاآلئمضآفيجغلآلذىنجارك)

1،6.

*!!ة

العظيم.البناء،العاليوالقصرالحصن:ئغة،الئزفي

وارتفع.ظقز:4الشيتزقي

ومحاسنها.زينتهاأظهرت:المرأةتبزجت

*""

:السماءبروجفيالمفسرينرأي

)1(الكواكبفيهاتسيروطرتآمنازلاي)بروجام:مخلوفحسنينالشيخ

نفسها.الكواكبهيالبروجوقيل،المشهورةبرجآعشرالاثناوهي

كان)ذ،الشارةبالكواكباليوميعرفماولينالنجومبينيميزوالمالأتدمينانالىصابقأاشرنا)1(

.()الكواكباسمكلهاعليهايطلق
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والقمر.الشمسمنازلهي:مغنيةجوادمحمدالشيخ

*"!يم

هي:،اللغويتفسيرهاإلىاشنادآالسماءبروجإنوأقول

.الفضاءفياجرام-ا

.كبيرة-2

ء.للسصزينة3-وهي

ليستوأنهاالسماء،تزئنعظيمةماديةأجرامهيالبروجانذلكمننتين

.مساراتأومنازل

:()الأبراجاو)البروج(لكلمةالحاضرالاستعمالفيالاصطلاحيالمعنى

كلها،تقغ،والشصى،الأخرىالسيارةوالكواكب،والقمرالأرضإن

هذاامتداداتإن.عظيمقرصوبشكلتقريبأ،واحدمستوئعلىوبمداراتها،

المحيطالفضاءفي،تلاقيالشمسيةالمجموعةيضمالذيالعظيمالمستوى

وتسمى،مجموعة)12(عددهايبلغالنجوممنمجاميع،الشمسيةبالمنظومة

(،الحيوانات)حديقةباليونانيةوتعني)س!!4102(،ب)الزودياكأهذهالنجوممجاميع

وهي:

العذراءالأسد،،السرطانالجوزاء،،الثور،الخمل:)مجموعات

.1()السمكتانالحوت،الدلو،الجدي،القوس،العقرب،الميزان،"!السنبلة

ترسمالفضاءفيالشمسيةللمنظومةالقحاتمالقرص،مساقطأو،امتداداتإن

فينراهاوكما،النجومانس!"+(.)س!ا،5ءاحءالبروجبداثرةتسمىعظيمةدائرةلنا

للنجوممجاميعفهيالمقصودةالبروجوأما،اتجاهكلوفي،حولنامتناثرة،الفضاء

قريب.عنحولهاأو،وحسب،وصفناهاالتيالبروجدائرةعلىتقعالتي

*"*
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:()البروجمعنىفيرابنا

المقصودأولأنعرفأنعلينا،بالبروج،اللهكتابفيالمقصود،نعرفحتى

)السماء(،لكلمةإنإذ.المذكورةالآياتفيالبروجهذهتحويالتي)السماء(من

)ؤالمتتي:تعالىقولهفي)السماء(كلمةمعنىهوفما،عديدةمعانن،التنزيلفي

ث!؟تبزوجأذات

أجرامأيةعلىيحتويلاالأخيرلأن،للأرضالجويالغلافليستإنها

عظيمة.

ذلك؟غيرإنهاأم؟كلهالكونهيأممجزتنا؟هيهناالسماءإنفهل

التالي:المقارنةجدولإلىفلننظر

ه:الفنكسورة17و16:الجخرسورة

بمصمبيحلذ!اآألشملسزيئاولقذ)للئطيرينى!وز!هابروجاألتمصآءفيجعئآؤتقذ)

!..لفشظينرصصماؤجغفتها)زجيير!شميبهزقيينوحفظتها)

يأتي:بماتتصف،المجموعتينكلتيفي،السماءإن

ئزتنة.-هيا

لنا.مرئيةأنهاأي،للناظرين-2

يأ،بالمصابيحهيإنما،الثانيةالآيةفيواضحهووكما،3-والزينة

.بالنجومإلأتكونلا،اللهكتابفي،السماءفيوالزينة.النجوم

للشياطين.رجولممنهاوهي-4

نتيجة:

التتانة(،)دربمجزتناآينفسها،الدنياالسماءهيالبروجذاتالسماء9ان

مجاميعإلاالبروجتكونلاوعندهامتا.القريبةنجومهامننراهماهيوزينئها

في،()البروجبالمرادأنيتضحوهكذا،نراهاالتيالقريبةمجاميعهاومنها،النجوبم

لها.الحديثالاصطلاحمنوأشملأوسمعهو،تعالىاللهكتاب
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!..تمث!آ!آالنمملبمت!فيقتنسمال!سم!اباقنثيرآلتنتخلرسيلآلدىآلتا)

.(84:ملرواأ

الأئضميمكفنماألئمميماتجترفيلمحمخزلزآلالنيرإلمتزؤأآثز)-3

.97،:النحلأ!..آلئه

ومصدر،السحابمقزهي،الاياتمنالأولىالمجموعةفيالسماء،،

المطر.

.الرياحمقز،ثانيتهافي،وهي

الطيور.تطيزحيث،ثالثتهافي،وهي

الأرضغلاتهيأيضآ،مثيلاتهاوفي،الآياتهذهكلفيفالسماء،إذآ"

الهوائي.

الميرؤأآثض):تعالىقولهفيوذلكوحيد؟،آيؤفيالجؤبكزجاءولقد

بأنتخثزناالآيةفكأن،الطيربذكرمقرونآ،آالئمملى!جؤفآلمختر!مصخرلز

الجو.أو،الهواءمنللطيربذلاأي،ذاكمنلهذهبذلا

*ك!-!

.!لأزفيوآالتتص!آتينأكمم!شروأالئمماب)

عنتعالىقالفلماذا،الهوائيالأرضغلافهيهنا،4السماكانتإذا

مثلآ؟،السماء()في:يقكولم،(والأرضالسماء)بين:السحاب

:لجوابا

الغلافمنورقيقآمحدودآحئزآتشغلالسحابأنعلىالآيةتدذ-ا

.والأرضالسماءبينيقعالسحابوأن،كلهالهوائيالغلافلا،الهوائي

يبلغفبينما.الهوائيالغلافطبقاتمنطبقيماأدنىفيتقعالسحبإن-2

فيتقعالسحبفإنكيلومتر،)0001(حوالى،بطبقاته،الهوائيالغلافسمك
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.،61:ايخرأ!قطيرينىؤترشقائروجاأل!نمآءفيتجققآؤتقذ)

الكريمة؟الآيةفي(اللناظرينكلمةجاءتلماذا

فيها،اللناظرين(كلمةتجىءلملوواحدآيبقىكانالآيةمعنىأنئطنقد

عنمجز؟الكريموالقرآن،الباطلعن،حاشاه،منزةتعالىالثهلأن.محالوهذا

هذاهوفمااللناظرين(،:قولهفيتعالىمنهقصدأهناكف!نهـاذآ.القولفضول

القصد؟

نحنهوبالزينةوالمقصود.الزينةيعنيماوهو)وزيناها(،:شأنهجلتال

الأمركانفإذا.لنامرئيةتكونأندونمنزينةتكونلاوهي.شكلاالأرضاهل

:تفسيرهوهاك،ت!يمزآذلكوراءإن(؟اللناظرينكلمةإضافةسببهوفما،كذلك

ولكن.بغيرهالا،بالنجومهوذلكأنفيشكولا.لنامزينةهيالسماءإن

منها،نرىلاوهيمجزتنا،فيمليار4(0)0إلىعددهايصلوهي،النجومخلق

المجزاتوفي،الواحدةاليدأصابععلىتعذقليلةآلافآإلآ،المجردةبأعيننا

نأأساسآبهإلمقصودليسأبدآ،المجردةبأعيننانجومهانرىلاوهي،الأخرى

زينة.،الأرضمنإليهاللناظرين،جعلهاقدسبحانهاللهولكن،للأرضزينةتكون

فكأن.بطلأسمتخنك!هذارتضاماظقت)وأخطرذلكمنأكبزأمرهاحقيقةفيوهي

النجومأنتظتنفلابالنجوملنامزينةتبدوانهارغمالسماءأنتختزناالكريمةالآية

ال!اريبهيهتديدليلهيولا،وحسبللشياطينرجولمهيولا،فقطللزينةهي

هيلوحتى،جدآبكثييرشأنآوأخطزمنهوأكبزبل،ذلككلإتها.فقطالأرضعلى

المفرورينمنالأرضسكانجمنإليهابلناظروبعيدةصغيرةزينهبمصابيحأشبهبدت

وأفا،زينةبها،معرف!غيرمنإليهاللناطرإئها:تقولهيأوالمتعملقين،أو

بيهثير.منهوأكبر،ذلكفوقفهي،بهاللعارفين

.آقحووبمؤيمأقيميصفلأ!)

.76،و75:الواقعةأ!عظيفلؤتغلمونلمخممصوإته
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الطويي،التهرمفيالشماءممانل!

،المفردةبصيغتهاوللسماء،.كريمةآية)012(في)السماء(كلمةذكرجاء

.القولسياقمنئعزثعديدةمعايئ

.اللغويمعناهاإلىنشيرالمختلفةالاصطلاحيةمعانيهاإلىنتطرقأنوقبل

،سماكفقدعلاكماوكلعلا.أي)سما(،الفعلهوالسماءكلمةاصل

علىهوالذيذلكالإنسانفوقشيءوكلوعلا،ارتفعماكلهي،لغة4فالسما

فهو،الأرضسطحعلىيعلوشيءكلأنأي.إليهبالنسبةسماةهوالأرضسطح

سماء.،اللغةفي

.،22

.،164

"،،

:البقرةأ!..ثكغيىزقاألتترتينبهقأخرخيآصأخمممأينؤآنرنر..)-ا

:البقرةأ!..وآلأزصقآلشمآبينأكمممخروأالئمطبآؤهمخودصريف..)

.6،:ا!نحامأ!..ئذراراعيهمأل!ئمملاوآزدممقآ..)

.،11:الطارقأ!آلرخعداشلتتيآ%)

لمطر.ا:لزجعا

فيتضغلأ!أنماحرج!مخئقامحذزلمتحعليفملآآنيردومن..)-2

.،521:الأنعامأ!..أقئمل
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سمكهايتراوحوالتي30"ه!+(،حث!ه)ء3بأالتروبوسفير!والمسماةمنهالسفلئالطبقة

فقطالسفلياالجزءفيتقعالسحابأنواعكلأنأي.كم)1(()16إلى)8(بين

يتبينوهكذا.فوقهاالهوائيالغلافارتفاعمن99%يقعبينما،الهوائيالغلافمن

.والأرضالسماءبينيقعالسحابأنفيالقرآنيالتعبيرسزلنا

التروبوسفير1الستراتوسفيرضيرنولأيوا

--بم-

ثا!ا

نم-حر----!

إ\آ*-

!+

مبمأ

املم-حى

أ.-س!1!

ا!3..+صز

كاا"!ح!ه!بهضأ

صا--

)6(شكل

!والأرضالسماءبينالمسخرالسحاب

المنخفضة،بالسحبمنهاخصىوتدعى،اصنات()01إلىغفؤها،إلىبالنسبة،السحبتصنف()1

وهي،المتوسطةبالسحبمنهااثنتانوتدعى،الأرضسطحفوقكم2(،)5منلأقلتوجدوهي

.الأرضسطحفوقكم()16إلى)6(بينماترجدعالةمنهاوثلاث،كم)6(منلأقلتوجد
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السماءفيالتحمي!

فيتضغد!آئضاضمئقاحربمعذر"تخعليفعلىآنيردومن.).

.،125:الأنعامأ!..ألمممل

للمبالغة.الضيقبهوعفت.الضيقشديد:خزجآ

يستطيعه.فلاالصعوديتكففبمعنىتتضغد،أي:تضغد

مناقشة:

الضغطوانخفض،كثافتهوقفتالهواء،خ!الأرضسطحعنارتفعناكلما

انخفاض!يصحبهالبحرسطحعنأكثرأومتر03(5)5بحوالىارتفاعآإن.الجوي

ارتفاعيصلوعندما.والررقة)البفر(،التقسعسرإلىيؤديبماالدمأوكسجينفي

)1(.قليلةدقائقفيوعيهيفقدف!نهمتر6(...)إلىالإنسان

الجو،فيالارتفاععندالبالغالتقسضيقذكيرفيبمعجز؟جاءقداللهكتابإن

آ،عا014()5مناكثرقبلالآيةهذهجاءت.يومئذ،قظمعروفآ،يكنلمماوهو

عندماعامآ،)39(منذإلأوعمليأ،علميآفيها،جاءماالإنسانيكتشفلمولكن

العلمجاءثمصدريهما،فيبالضيقوشعراطائرةبأول"رايت!خوانايةحفق

الأعالي.إلىالصعودعندوضغطهالأوكسجينكميةانخفاضعنليكشف

بماالأرضسطحعنكم(1)0ارتفاععلىتطيرالتيالحديثةالطياراتمقصوراتفيالضغطئغتل)1(

فقط.كم2(،)5مننحوآيبلغالأرضسطحعنارنفاعأيعادل
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السماءوتجؤالسماء،

.7(9!لنحلاأآلئه!الأيشي!كهنمافمملىآجؤفممشردزلالييرأالميزؤاآلز)

وجاء،التزانيئعكسنهووالجؤانيئ.وداخلهبطئه:اللغةفيشيء،كلجو

.الخارجأي،)البز(منالثانيوجاء،الداخلأي)الجو(منالأول

.والسماءالأرضبينماهوالجؤ:وقيل

.بالأرضاللصيقأسففهاهوالسماءجؤأن،اللغةفي،اتضحلقد:وأقول

:ملحوظات

اد)جؤ(.لفظفيهاجاءالتيالوحيدةالآيةهيالآيةهذهإن-ا

عنبعيدآ،الجوفيالأرضغلاففييعيثقلافإئه،أخرىناحييماومن-2

بأنواعها.الطيورإلأ،سطحها

جزئهفيبل،الهوائيالغلافمنالسفليئالقسمفيإلاتعيشلاالطيورإن3-

سطحعنارتفاعهافيكمااادتتجاوزلاالطيورومعظم،بالأرضجدآاللصيق

.لأرضا

هيفكذلك،والأرضالسماءبينمسخرةبأنهاالسحبسبحانهؤض!ومثلما

بطنهفيأو،للأرضالهوائيالغلافمنجدأالأسفلالقسمفيتعيشهيإذالطيور

.والسماء"الأرضبينما9أي،وداخله

القرآنفيمعناهاعلىهنا)الجو(لكلمةاللغويالمعنئانطبققدكيففانظر

الحاضر.عصرنافيإلاتعرفلمالتيالأرضجوحقيقةوعلى،الكريم

نتائج:

.ول،ول(30س!"ه)س!3الهوائيالأرضغلاتهوهناالسماءمعنى-ا

الكثيفةالهوائيالأرضغلافمنالسفليةالطبقةتلكفهوالسماءجؤوأما-2

تنفسها.فيالطيورإليهتحتاجكالذي،بالأوكسجينوالغنية
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لرخع!آذاتيلمئبماآ%)

بالمطر،الرجعتفسيرفي،اللهرحمهم،المفسرونتوقفحيثنتوقفلاإننا

تضاتالرجعلكلمةعديدةأخرىمعانيهناكأننرىلكننا،فيهاختلافلاممافهو

)الزنجع(،لكلمةالواصحاللغويالمعنئمنتتفرعكلهاوهي،الأولالمعنئإلى

وتفسيراتهادلالاتهافيمعجزةعديدةوجوهأنعتبرهومما،والعودةالرجوعبمعنى

فيعرفناها،قدكما(الرجعذات)السماص،وجوهأو،معانيتقضيناولقد،العلمية

وهاكها:،سبعةبلغتقدهيفإذا،الحاضرالعصر

نأعلىالعلماءاجمعولقد.المفسرونعليهأطبقالذيالمطرهوواولها-اص

فيها.الحياةلانعدمتالأرضعلىالعذبالماءمنمستمرةتجهيزاثتوجدلملو

اللهقولنرذدانلنافخق.المطرهو،تكوينهسلسلةاولفي،مصدرهالعذب4والما

بتبخيرتبدأالطبيعةفيالمياهدورةإن.موتهابعدمنالأرضيحييالغيثبأنتعالئ

وأ،الهوائيةالتياراتوتحملهأعلىإلىالماءبخارفيندفع،المحيطاتلمياهالشمس

فمممقئهقتثل!!ابمآلزتخ!آزسملآلذىوآدئه،):تعالىقال.القازاتأعماقإلى،الرياح

اليابسةالأرضإلىيرجعمطيرإلىيتكاثفأنيمكنحيث9،،:أفاطرشتص!بلدإك

دورةهيوهذه.والينابيعالأنهارخلالمنالمحيطاتإلىالماءيعودثمفئحييها،

هوالماءبأنعلمآ(،الرجعذات)والسماء:قسمهفيسبحانهإلهااشارالتيالمياه

والسائلة،،الغازية:الثلاثةالأشكالبكل،الطبيعةفيتوجد،التيالوحيدةالمادة

والصلبة.

ابتعدناكلماويخفتيرق،الهوائيالغلافأو،بالأرضالمحيطالهواءإن-2ص

سطحعنبالابتعاد،كثافتهتقلالهوائيالغلافأنالعلماءحسبولقدسطحها،عن

"السيارةالكواكببينماباالمادةيسمىمامعيتداخلحتىتدريجيآ،الأرض

لاستشعاراأجهزةقامتحتىسائدآلاعتقاداهذاوظل،احعس!،!أ(60،س!!4لاحول4)!ولأ

إلئتصلبأبعابللأرضالخارجيالهوائيالغلافباستكشافالصناعيةوالاقمار

يسمىمقابوابلئمطرناالشمسيالغلافأنفعرفوا،الأرضقطرطولأضعاف
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بكثييرأبعدهوماإلىوتصلالفضاءفيتنهمرالتي3(كلةاهولا*)4(الثمسية)الريحب

للمنظومةالخارجيةالحدودإلىتصلهيإذ،الثممسحولالأرضمدارمن

محدثةللأرضالمغناطيسيالمجالحولتجريالشمس!يةالريحهذهإن.الشمسية

.الجويالأرضغلافداخلهفييتحذدمستطيلآ،كهفآأو،تجويفآفيه

يسميهمايشكلوالفضاءالأرضسطحبينيقعالذيالهوائيالغلافهذءإن

الدرعهذهتسبغهاالتيالحمايةولولا،للأرضالعظيمة")1(الواقيةالدرعةبالعلماء

فهيعليها،تنشأأنلهاكانمابل،الأرضعلىتستمرأنللحياةيمكنكانما

ضوءمنكبيرةكميابيمنعحاجزوهي،القاتلةالإشعاعاتمنالأرضتحمي

ماكلإحراقفييتسببانيمكنمماالأرضإلىالوصولمنوحرارتهاالشم!

نأكماليلآ،البردمنولتجمدنانهارآ،)شتآ(لاحترقناالغلافهذاولولا.عليها

وتجعلالأخضرالعشبتحرقأنمنوالحرارةالضوءأشعةتمنعالجوفيالرطوبة

،النجومبقيةمثل،الشمسوتبعث.مستحيلآأمرآالحيوانوحياةالنباتنمؤ

هي:مختلفةبأطواليموجابمنبإشعاعاب

صأ(30ءأوللا!ع)3لكونيةالأشعةاتا

!ولول!ك!(لا،!)فىغاماأشعة-2

)كهدلأ،ع-*(()المجهولةأو،السينيةلأشعةا-3

اول(،س!اهأدا،13لاءع)3البنفسجيةفوقالأشعة-4

الأ(3أ6ص!ا)ث!ل!*3المرئيةالأشعة-5

الأجسامكلإنأ(.آ!3ح)4(الحراريةالأشعة)-الحمراءتحتالأشعة6

.الحمراءتحتبالأشعةتسمىموجاتشكلعلىالحرارةتشعالحارة

.7(حاس!!ء*هع)3(قيقةلدالموجاتا=)الصغرىلأشعةا-7

يمكنلاوهي،4!"(ص!7!*ها)3(اللاسلكيةالموجات)=الراديويةالأشعة-8

.ح51اأس!31ك!!ولس!لأح551ح4أ3.107.4(3891)"621.0:نظرا.،،3"أس!ا4أول!،"(1)
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قماثيمسبخ-الزنجمالت!أوالسماء

لرخغ.آتياالئ!ةوآ)

.،21و11:الطارقأ!آلضذعدالقؤالأرضنن

عليه.كانماإلىالشيءإعادة:الزتجع

"،!يم

بالسماء،المقصودانإلىيشيربالأرضمقرونآالسماءذكرفإنبدءذيبادىء

هو)الرجع(أنعلىالتفسيرعلماءاتفقولقد.الهوائيالأرضغلافهوهنا،

ثم،مطرآالأرضإلىيرجعهوثمأعلىإلىيتبخرالذيالماءهوأصلهلأنالمطر،

فيالمياهبدورةأسميتمستمرةدورةفيويتكرريرجعالعمليةهذهفيالماءإن

فتكون(،الرجع)ذاتبأنهاالسماءوصفقدسبحانهالمولىكانولضا.الطبيعة

،الزرعأنهعلىاتفقوافلقدالقمذعوأما.شكلاالهوائيالأرضغلاتهناالسماة

يثمقها.أي،الأرضيصدعلأنه

منهاينزلوالتي،الهوائيالأرضغلافأيبالسماء،تعالىئق!يمئمفههنا

يشفها.الذيالزرعأي،الصدعذاتبالأرضيقسئمكما،الرجعأي،المطر

وهووبالضوء،،الماءيسقيها)الأرض(،بالتربة)السماء(،الهواءقزئتولو

النباتلنشوءالثلاثالضروراتلديكلاجتمعتنجم()والشص!الشمسمصدره

.الحيوانثمومن،وحياته
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(ءسما)ءهوا

نجم()شس!أوهيضوء

أ

)ضذع(زرع

(ضأر)بةتر

(7)شكل

النباتنشوءضرورات

مطر)زنجع

ل

:الطارقسورةمنموضعينفي،تعالىق!مهإلىوأنالز

.3،-ا:الطارقأ!آلاقمبأل!خخ.لطارقآمارنكإومآ.وآلالارقيوألمخ!)-ا

.،21و11:الطارقأ!لفحد!ك!آداتؤالآرضنن.ألرخغذاتيد!ت!!ؤآ)-2

مجزتنافيفهو،رؤيتهيمكنممافإنه،الآيةبنصقثاقبآنجمآالطارقكانولفا

(والطارق)والسماء:قولهفيوالواردةالثاقبالنجمتحويالتيالسماءأنأيإذآ،

تعالئيبتدىءكيففانظر.المجراتكليحتويالذيالكونأونفسهامجزتناهي

في،وبالأرض(الهوائي)الغلافالرجعذاتبالسماءللقسميعودهوثم،بهاالق!تم

متتاليتين.آيتين

يتدزجفهو.البديعالآياتترتيبدهالى،تعالىللحقالفغجزالقتمإلىوآنالز

دونه.هوماإلىالعظيمومن،الفرعالىالأصلومن،الصغيرإلىالكبيرمن

يجيءحتىبالسماءبالقسممنها،كلم!أؤليوفي،الأولىالآيةتبدأإنوما

.الكبيرةالكونبناءلبنةهوالذيبالنجممنهاكلميماثانيفيالقسم

.الإنسانوخفق،نفسكلعلىحاف!وجودتصفآياباربغبعدهاتجيءثم

الهوائيالأرضغلافهيالتيبالسماءالق!مإلى،متتاليتينآيتينفي،تعالىويعود

رائعمن.وبلاغهإعجازفى،وبالأرض

!ل!!هي
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الموجاتتشبهوهي،خاصةبأجهزةتمييزهايمكنولكنبها،الإحساسأورؤيتها

.والتلفزةالإذاعةأجهزةفيالمستعملة

وكلها،كهرومغناطيسيةموجاتمنتتكونعددناهاالتيالإشعاعأنواعكلإن

فيايتردداتها،اختلاففييكمنبينهاوالفرق.الضوءبسرعةالفضاءفيتشر

ضمنتقعموجابإلامنهانرىانيمكننالاونحن.طاقتهاموجاتتكؤنمعدل

ذاتالشمسوإشعاعات)الضوء(.أوالمرئيةبالأشعةنعرفهماوهومحدود،مدئ

الأقوىالإشعاعاتوحتى،السينيةوالأشعة،البنفسجيةفوقكالأشعة،العاليةالطاقة

الكائناتتقتلأنويمكن،الشمسيةالمنظومةفيالفضاءتعئم-الكونيةالأشعة-

نأقبلئؤقفولكنها،مميتةبكمياتبالأرضالمحيطالغلافتدخلوهي،الحية

الهوائيالغلاتإلىوصلتمامتىإنهاإذ،بعيدةبمسافةالأرضسطحتصل

وأما.ابدأالأرضإلىتصلفلاتمتصها،التيالدقيقةالهواءبجسيماتاصطدمت

علىبلسعةيشعرناالذيفهوالبنفسجيةفوقالأشعةمنإلينايتسربالذيالقليل

رؤيتهلنايمكنأندونمنباسمرارها،بشرتناعلىأثرهنرىأنويمكنناجلودنا،

تصنعحتىالجلدبشرةعلىبالعمللإفادتنايكفيالذيبالقذريصلناوهو،بذاته

لهاالزائدالتعرضوأماالجلد،فيالموجودة!"الإرغوسترولمادةمن)د(الفيتامين

المناعة.وقصور،العينعدسةد!اعتام،الجلدسرطاناتحدوثيسببفإنه

هوالأرضعنالقاتلةالإشعاعاتهذهرذفيالمكينةالدرعهذهمفعولإن

.آلرخع!.اشآ%لمخآ):تعالئقسمهفي()الرجعمعانيمنمعنئ

فيمعجزةبليغةإحاطةالكريمةالآيةبهأحاطتقدذكرناهقدماأنكيفوانظر

الأنبياء:1!مغرضحونءايخهاعنوممئمسمقفاتخفوظاآلمئمماوجحفنا):تعالىقوله

،المرفوعبالسقف،أخرىمرة،الهوائيالغلافسبحانهالمولىأسمىولقد32،،

.،ه:الطورأآتمرلوخ!وآلئمفض):بهواق!تم

طن.بليونمليون)5(بحوالى!الجوي)الغلافغازوزنالعلماءيقذر-3
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()01ويبلغ،المساحةوحدةعلىمقسومأهذاالغازوزنيعادلالجويوالضغط

ارتفاعهالماءمنعمو؟ضغطيساويماوهوالبحر،سطحمستوىفي2قدمطن/

الغلافكثافةمنالدرجةهذهإن.الأرضسطحمنمربعقدأكلعلىأمتار1()5

فيكم5(0)بسرعةمنقضةإليناالقاتلةالشهبمنالملابينوصولدونتحولالجوي

الرجع.ذاتللسماءآخرمعنئوهو،الثانية

التسخينوبينإلينا،الواصلةالشمسيةالطاقةكميةبينمعقدتوازنيوجد-،

إلىالحراريةالطاقةإشعاعإعادةوبين،وسطحهاالجويالأرضغلاففيالحاصل

وبالقذرالمناسبةبالحدوددافئةالأرضيحفظالتوازنهذاإن.ثانيةمرةالفضاء

بالحازةهيولاالبردبالقارصةهيفلاعليها،الحياةلديمومةتعالئمنهالمحسوب

يحفظالذيالتوازنهذامصدرهوبالأرضالمحيطالجويالغلافإن.الحارقة

الجويالغلافمنالمحفوظالسقفهذاولولا،للحياةالمناسبةبيئتهلسطحها

ليلآ.البردمنولتجمدتنهارآشيآالأشياءجميعلاحترقت

حيث،للأرضالملاصقةالدنياطقتههيأهميةالهوائيالغلافأجزاءأكثرإن

للجواتصالمحلهيالتيالمنطقةفي،والنباتوالحيوانالإنسانيعيشههنا

حرارةمن،المختلفةالجويالغلافلطبقاتالجويةالظروفإن.والماءوالأرض

وجهعلىإلآفيهابحيا؟تسمحلاالساحقةجملتهافيهيوغيرها،هواءومكونات

ذلك.كللنات!زمنفسبحان،الأرض

بيوت9البردمنووقايتهاالنباتاتلزراعةالمخصصةالزجاجيةالبيوتعملإلى

داخلهاإلىبالنفاذالشمسلضوءيسمحهووبينما،زجاجهاأنعلىيرتكز"الدفيئة

)وهيالحمراءتحتللأشعةشفافغيرنسبيآفإنه،أرضمنفيهامايسخنحتى

.الخروجمنإياهامانعآالدفيئةداخليحتجزهاهوإذ(،الحراريةالأشعة

الهواء،فيالموجودين،الكاربونأوكسيدوثانيالماءبخارفإنوكذلك

غيرأنهماإلأ،الأرضإلىبالوصوللهيسمحانفهما،المرئيالشمسلضوءشفافان
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يؤد!ماوهوي!تصانها،أنهماأيالحمراء،تحتالأشعةحرارةإلىبالنسبةشفافين

وجهوإحماءالجويالغلافمنالسفليالجزءفيالحراريةالطاقةاحتجازإلئ

)1(.الأرض

آخرمصدانهوالأرضإلىورذهاالحرارةرجعفيهذا")2(الدفيئة!أثرإن

الرجع.ذاتالسماءلآية

نإ.المختلفةطبقاتهلنايبتينسوتالجويالأرضلغلافلمقطعشكلآإن-ة

تدعئالأرضسطحفوقكم5(05)وحتى08()منالممتدةالطبقة

شحنإلىالشصىإشعاعاتتؤدي.المتأينالجويالغلافأي"الأيونوسفيرإ،ب

بعملتقومالأخيرةوهذه،بالأيوناتحيمئدفتسمىبالكهرباءالطبقةهذهذرات

اللاسلكيةالموجاتتستقبلإنهاإذ،الجويالغلاففيالعاكسةالمرايامنملايين

مكانيفيثانيةالأرضإلىوتردهاتعكسهاهيثمالأرضفيمكانأيمنتبثالتي

انعكاسها،أو،اللاسلكيةالأمواجهذهرجوعإن.التقاطهامنجمقكنمماغيرهآخر

.(الرجعذات)والسماء:تعالىلقولهتصديقأيضآهوالجويالغلافبوساطة

ويصيزفيتبخرالشمسضوةالأرضسطحعلىالموجود4المايمتصق-6

الهواءطبقةإلىالطاقةمنعظيمةكميابيحملالغازوهذا،غازآأو،بخارآ

علىالماءيتكاثفعندماحرارةشكلعلىجديدمنتتحررالتيالطاقةوهي،السفلية

الأرضسطحإلىالواصلةالشمسيةالطاقةنصفبأنوئقذر.ضبابأوغيوأشكل

الغلافمنالسفلئالطبقةإلىجديدمنالحرارةتعودحتىالماءتبخيرفيجمستهلك

إلىالبخارتكاثفبسببتحتمنالأرضجولتسخينآخرسبمثهذاإن.الجوي

نفسها.للآيةمصداقآ،الأرضجؤالىذلكعنالناتجةالحرارةورجوعغيوم

ماأوضختأثيزوهو.منهاأسفلالحرارةاحتجازفيمهمأدورآتلعبفهي،ذلكمثلأئروللجوم)1(

لومفابالغيومملتدةال!ماءكانت)ذاالمساءعندبكثيرأدفأالجويكونالثاءففي.اليلفييكون

صاني4هواتحركأوهذهالغيهومطبقةتحركتولو.بعيدزمنمنذمعروفةظاهرةوهي،صاحيةكانت

عندئدتثعسوفالأرض)نحيث،الحرارةدرجاتفيحاذهبو!حدوثيختحتمالمنطقةتلكالى

عائق.دونمنالخارجيالفضاءإلىحرارتها

53ححث!ولهدولحص!"حأح(2)

118

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وس!دونمنيتملا)صداها(ورجوعهاالصوتيةالأمواجتردداثانتقالإن-7

نعمةالهواء،في،ورجوعهالصوتوانتقال.الضوءعنذلكفييختلفوهو،اقل

4الهواينقل.الرجعذاتالسماءخلال!نلناسخرهاعلينا،سبحانهمنهكبيرة

الصوتيةالاهتزازاتبتمريرالصوت

،،3!كاء3لا"73!3!!!"7!لالا*3"كاتليها،التيالجزيئةإلىجزيئيمامن

"33.الثانيةفيمترآ332تبلغوبسرعة

!*،"؟ح!!+القريبةالهواءجزيئابالصوثويدفع

لم17"لابعضهاإلىويقزبهاالصوتمصدرمن

!!لم!*ممزطولعلىنقطؤكلوفي،البعض

"99أ?3هذالهايحدثالجزيئاتفإنالصوت

17!تعودهيثمالمفاجىء،الاضطراب

لأء!9.الأصليةأوضاعهاإلى

،39:/3ادشثق*للتردداتالسماءترجيعإن

ة!!؟"!3مناخرمعنئهوالصوتيةالاهتزازية

6!ح033الرجعذاتالسماءمعاني

؟بز!بم

*!"
؟99

؟!ة،المعانيمنسبعةيردبيتاوهكذا

ل!39صكعكس!ل!!!ليه!/سح!رزمرصءصلاصص.الرجعذا!للسماء،الوجوهأو

بمضغ!س!ص!3.العالمينرفياللهفسبحان

سىووءكا3كاثا!

ذ،ك!لرقيشه!!غ،؟

فيء!"(8)شكل

"*!ء!ءصلا؟3(الرجعذات)والسماء

!إلاص!الأرضغلافمنميلأ025الرسمهذايرينا

3،لأ-*/!731!/؟03!!يبلغوهو،كيلومتر004أي،الهوائي

لاطكا"؟!!-!،بنكح637بمصيرلاكا،نهأءلا3-؟+سس!/-لأ!!ص

*3/!-لا/!ءقي+!!6،ءء!نن"3طمافيخهلمأركأ!ع!!اس2!بنلاحظ.لارتفاعاهذاضع!حوالىارتفاعه

ألأ،ءتميم(و!3-.خ!بر3!ورررفي؟سبماللاسلكيهالموجا!انحكاس

ث!شبر؟نر"!ل!!لابرل!!شلحمورءيمكبم!ص!ءحبرس(*بمدقي!سممه.الأرض!إلىثانية)الأيونوسفير!
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مماي!3لتلبخ2-الفرثضاتوا!وفاصء

.،21:لطارقاأ!لف!ئعآذالقوالآرضق)

الصلب.الشيءفيالشق:الضذع

،الزرعذاتبالأرضالآيةهذهفييمق!يمئمتعالىاللهإن:التفسيرعلماءقال-ا

انشقاقأ.عنهننشق

)والسماء:بقولهالمطرذاتبالسماء،مباشرة،الآيةهذهقبلتعالئوأقستم

التيوبالأرضبالماء،تجودالتيبالسماءسبحانهق!مهإلىفانظزإ.الرجعذاب

.وتدبيرهلطفهآياتمنبآيتينعظيمينق!قينيمن،الغذاءتهمب

ضوءمنلهبدلا،نمؤهوفي،مجهريتينخليتيناتحادمننشوئهفي،والنبات

الكيمياويةالعملياتمعظمعليهتعتمدماءمنلهبذولا،لنموهاللازمةبالطاقةيمذه

التربة.وهو،الغذائيةللموادمصدرمنلهبدلاهوثم،للحياةاللازمةالحيوية

كما،الحيواناتإليهاتفتقرالتيالطعاملأنواعتنضبلاعظيمةمصانغهيوالنباتات

منه.الكاربونأوكسيدثانيلاستخلاصومنافذللأوكسجينمصادرأنها

تنطبق،أنهانرى"الصدع!لكلمة،أخرىمعانيأووجوهآ،هنأكأنعلى

ماالأثرمنوالمأثورالمنقولفييوجدلاوهي،الأرضحالواقععلىأيضآ،

يناقضها:

المعادنوهذه،الأرضيةالقشرةفيالمعادنانواعمننوع0003هناك-2

.الأرضقشرةفيطبيعيةبصور؟توجدعنصرآ29منأكثراولاثنينمزيجمنتتكون
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الصناعاتلقياماساسن،صدعهاأو،الأرضشقضروبمنضزفيوهو،والتعدين

.والحضارات

آخزمعنئهيالأرضسطحقحمظالموجودبالماءتتفخرالتيوالينابيع-3

.للصدع

قشرتها.فيصدوغهيالأرضوجهعلىمنتثورالتيوالبراكين-4

.الأرضوجهفيصدوغهيكذلكوالزلازل-5

منيخرجونالذينالناسعنوتتشفقالقيامةيومتتصذعالأرضأنكما-6

نإوحقآ،44:أقيممل!!علئناحمثزلكذلمراخعتهئمالأزضتسثففتؤتم)القبور

ذاك،للأرضانشقا!كلاهماففي،موتهابعدالأرضإحياءكمثلهوالموتىإحياء

.النباتعنوالآخرحيآ،ئبغثالميتعن

وا،صدوعهيالأرضوجهعلىبالمي!.2تجريالتيالأنهارأنكما-7

فيها.،شقوق
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بناءوالسماءفراشآا،ووللطيتجتلى

(22:البقرةأ!..بنآكللمئممماءوأيزشماالآزضىثكمجحلثذىآ)

(46:أغافر!..سآبرآإلمنممأبرق!!!رلأزضىآ!مجحلآلذىآدنه)

هنا؟بالسماءالمقصودما

كلمةدتتفلقد.نفسهاالآيةفيالموجودةالقرائنمن،أخرىمزة،ذلكنتبين

مناقريبةتكونأنبدفلا،الأرضهيمثلماللناسضتخزةالسماءأنعلى(الكم

هنا،،السماءان.مثلآ،المجراتولاالنجومهىوليستلنا،ضتخزةتكونحتى

فيالواردوبالوصفالأرضبدكرالسماءبكرص!اقران،الجويالأرضغلافهي

ذلك.يؤيدالآية

تحته.من،لهوقراز،للأنسانفراثنهيفالأرض

يحميه،وسقفث،لهبناب!فهي،الجوفيالأرضغلافاي،هنا،السماءواما

فوته.ين
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المحفوظالستهؤ

المرفو؟والستهؤ

،23:ء!نبيااأ!مغرصخونهءايخنهاعنوممتمئخفوظآسمقفالسئضةآوجعفنا)

.(5:الطورأ!آئمرلوفيؤآالئتفنى)

أدوارمنيسيرآطرفآ!آلرخعذاشؤآلمخ!):تعالىلقولهتفسيرنافيذكرنا

الذيننحنحياتناعلىالمحافظةفي،الخيوية،الجويالأرضغلافأوالسماء،

آييماجميئالمحفوظبالسقفللسماءسبحانهاللهوصفإلىهناوانظز.الأرضعلى

أقسمولقد،الجويالأرضغلافأوالسماء،بحقيقةمعجزةبليغةإحاطةاحاطت

وصفإلىأخرىمرةوأنظز.المرفوعبالسقففوصفهاأخرىمرةبهاشحانه

يماالدتيقالقرآنيالوصفمنواعج!ث،"ب"الدرعلها،الحاضرعصرنافي،العلماء

وهو،نف!ئهوبارئهاخالقهاهوالواصفوإنكيف،الحديثالعصرفيإلأيغزفتئم

أسرارها؟بكلالعليم

،المحفوظبالسقفالمقصودنفسهالمعنئالي،ئشير!)الدرعكلمةكانتولئن

القاصر.البشريوالتعبيرالمعجزالإلهيالتعبيربينمافشتان،المرفوعوالسقف

جسممنلجزءحمايةتكونقدوهي،الأرضيةالكرةإلىبالنسبةصغيرةفالدرع

تنكليحميالسقفإن.فوقفيكاملةحمايةلا،أماممن،قاصرةحماية؟الإنسان

الأخطاركلمنالأرضلأهلحمايةهناوهو،المؤذياتمنفوقههوماكلمنتحتة

فلا.الدرغوأتا،خارجهامنتجيئهموالتيحينكلفيبهمتحيقالتيوالأوضار

؟أقولماذابل

اذوكل،الحياةأشكالمنعليهاماوبكلكقهاالأرضيةللكرةحيايةانها

.وبحمدكاللهمفسبحانك.نحنلنا،للانسانتكريم
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هو؟ماالسماء-لتدفذ

تننها.لبئ؟آآرضففاآلثمذةآنغ)

فتمتؤلفا.سمقكقازغ

ص-صص.ضئهاؤآخرنيتئتهاوآغالمثى

ص!م!

دحئهآ.لل!ذتقدؤآلأزص

ؤتيعئها.هاقأيتقاآخرقي

.32،-27:النازعاتأآزسمئها!4وآتجا

!!لأ!

عنهويعبر،والعرضالطولبعدالثالثالبعدهو:الوجيزالمعجمفيالشضك

.بالارتفاع

ثخينشيءكلمنالقامة.أسفلهإلىالبيتأعلىمنأوالسقف:المنجدوفي

صاعد.

مديدآالأرضمنارتفاعهامقدارجعلأيشمكهازقغ:مخلوفالشيخ

وأن،نفسهعليهالمتعارفاالشمك"بمعنىهوةالشفكأأننرىوهكذا

.الشيءارتفاعطولهوبالتئمكالمقصود

أظقتم.أيالليلغطثن:يقال.شمسهابمغيبأظققا:ليلهاأغط!ثق
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.الأرضعلىحديثهقبلالعجيبةوخلقتهاالشماءبناءعلئتعالىيتحدث

هنا؟السماءهيما،ولكن

."ضئهائالاوآخرجوآغالشى!:سبحانهقولهفييكمنالجواب

نراهالاأخرىعوالمفيلا،شكلا،الأرضعلىهما،والضحئ،والليل

.السماءإلىيعودو)ضحاها(اليلها(ني)ها(فالضمير،نعرفهاولا

فيتعالئقولهرأيناويؤكد.الجويالأرضغلاتهيإذآ،هنا،فالسماء،

بلعنا،وبعيدآفوقنامعلقآشيئأليستانهاأيفسؤاها(،سمكها)رفع:السماءصفة

.فوقالىالأرضسطحمنطويلةلمساف!يمتذعلؤهاإن

وتعالئسبحانهالحنيتحدثانالعجيبمنف!ن،ذلكإلىتوصلناوقدفأما

علىيتحدثفهولضحاها،وإخراجه(،الجويالغلاف=)للسماءإظلامهعلىهنا

يتوقعقدكما،بالأرضلابالسماء،مخصوصآأمرآباعتبارهماوالضحىالليل

سزذلك؟هوفماالمرء.

بهاالمحيطالفضاءيبدوهوائيغلاثبهايحيطلاالتيوالأقمارالكواكب)ن

نهارآ.أوليلآ،الدوامعلىاسود،نفسهالخرمسطحعلىمنإليهللناظر

نعرفه،الذيالنوعمن،الحياةانعداميعنيلاخزملأيالجويالغلاففانعدام

فسبحاننهار،ليلأسودمظلثمبهالمحيطالفضاءأنأيضآيعنيهوبل،وحسبفيه

يبلغهيإذ،عظيمشفلثذاتوجعلهامحفوظآ،سقفآالسماءبنىالذيتعالىالله

هوثم.الإنسانبنيورعايةالأرضلحمايةكيلومتر،0015-008حوالىسمكها

دامسآاسودلجعلهشاءولونهارآ،وأظهرهليلآ،،الجويالأرضغلافأظلتم

سرمديآ.

تذكزنافهي،الأرضذكرعلىمقذمآ،الآياتهذهفيالسماء،ذكرجاءولقد

للثانية.الأولئبأهمية

منعليناأسبغماوعلىعليها،ومنوبالأرضبنا،رحمتهعلىدئهفالحمد

وباطنة.ظاهرة،نعمه

125

http://www.al-maktabeh.com



(9)ةصور

جويغلافللقمرلي!

تموزفيالقمرسطحعلى"أرمسترونغ"نيليتبعوهوأولدرن،)إدوينالفضائيالملأحصورة

القمرسطحعلىالملأحظلولاحظ،بوضوحمرئيانالقمروسطحالملأحجمأنلاحظ.9691-

بالقمرالمحيطالفضاءأنليما،منهالمضيءالجزءعلىهبطاقدفهدما،الئسميضوءعنالناتج

الفضاءإنإذ،الجويالغلافمنالمحرومةالأجرامكلهيوهكذا.قاتمأسود(الصورةأعلئ)في

."النهار،أثناءفيحتىأسوديبدوبهاالمجط
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)1(

أخرفىوايات

الجوفيالأرضكلافالسماء

،52:الفرقانأ"آلمقبهكةتتريئؤنئننرلقتغيآلمخأ4آقت!ثققؤتيزتمإ

(01:الدخانأ!قبيهؤبلأخالزأالئتملىتآقييؤم!ازتقمت)

(9:لطوراأمؤمر!لمتمصآ2آتمورتؤم)

37(:لرحمناأ!لدهانكأوزدصنففكللمت!مآ:آأدصثفمتىاذمإ)

،61:فةلحااأ!ؤاهتةئؤيدصق!لمئئآ؟آؤأنمت!قمتى)

(8:اور!ارجأتمفقل!!لمئممأ،آتكونتؤتم)

(81:لفزبلاأتفعولا!"ؤغدبةةكأنئنقطرلمئصمايمأ)

،9:لمرصلاتاأ!فرجتألمئئضأ؟ال!ذ)

،91:النبأأآئؤبم!نفق!آالئتمآةؤفيخمئ)

،11:التكويرأ!كيثمالتلمتيئآلاذا)

،ا:!نفطار11!أنقالرثلمئتئآ؟آاإذأ

.،ا:ا!نقاقأآدثمقت،لمئطةأاذاأ

)1(الجويالأرضغلافهوالكريمةالآياتفيبالسماءالمقصودإن

للمؤلف.6والقرآنالعلمبين"المامةكتابفيالآياتهذهفيالتفصيلتجد
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لياالمطؤ،السريياوالشمسيةالمنظومةبممن!السماء

آقنمم!المآشتؤىئنمحييعاآلأزفيفيفاقكمطفآتذىممؤ)-ا

.(92:البقرةأ!علتملثئ:ومموبكلسمؤلقسمتعفممؤلفن

آلتتاقاقأكرفاآؤطؤغاأثت!اقىللأزص!قأفقالم3خنو!أل!ئتأإلمائمتتؤى+ثمأ

ظأليين.

.،21و11:أفضقت"..تؤقتنفيسم!إتسمتغ!ضمئهن

ماوهو،الثمسحولالسيارةالكواكبهيالسبعالسماواتانعلىبرهئا+

للمنظومةالئكؤنالسديمهيهنا)السماء(فإنوعليه.الآياتهذهإليهتشير

الشمسية.

للسماءوصفهفيتعالىتولههوذلكعلىالقاطعالدليلف!نأسلفناوكما،

وغبار.غازأ!،(دخان)وهي

.()دخانالسماء:إذآ

*،،

!..ققنقتهمآزتق!!اتتاوآلأزض!آلسئنؤنتىآنآكقرؤآآلدينآؤتؤتيز!-2

.0،3:الأنبياءأ

مخقؤآؤنرتدآنآكما!ضمثىآلميئبئأفئهآبهتهئقطوىيؤم)

.،401:الأنبباء1!..ثغيد؟

بعضهاعقفصلهاأي،والأرضالسماواتفتقإلىالأولىالآيةتشير"

متصلآ.رتقآكانتانبعدالبعض
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و)ذا.مرةأولابتدائهمثلللخلقسبحانهإعادتهالىالثانيةالآيةتشيربينما8

بعدمنفتقآ،رتقاففئقئهما!!انئا!:تعالىقولهفينرىكما،الخفقأولكان

تكونأنبدلائجيذه(خنزأوذبدأنا)كمانفسهاوبالطريقة،الخلقإعادةف!ن،رتق

(.السيارة)الكواكبوالأرضللسماواتجمعآأي،تفزققدلماجمعآ،أي،رتقآ

(..للكتمبالسجلكطبئالسماءنطوي)يومالآيةمنالمقصودالمعنئيتضحوعندئل!

لماالسجلجمعمثلالبعضبعضهاإلىوالأرضالسماواتيثارجمععلىتدذالتي

.المكتوباتالصحفمنفيه

المنظومةهو!آفئهانطوىيؤم!:تعالىقولهفيبالسماءفالمقصود

ؤجمع):تعالىقولهذلكويؤيدوبأقمارها،وبشمسهاالسيارةبكواكبهاالشمسية

.9،:القيامةأآلمحس!وآنقتز!

كل

يم!كهـيه!

لأرضواكغزضما،السماءغزضهاتجئة

والأرضالسماواتكزضهاتجتة

!..ؤألازضنيآالمماكعرضىغرخمعهاوجتؤزبيهؤفنمغفرؤإذسمابقوا)-3

.،12:يدلحداا

آلسموتعيضحهاوجئهزئبخفنمففرق!إك)!وسمايىلمحؤ(

.1339:عمرانأآل!هو..لأزضىؤآ

.والأرضالسماءكغزضغزضهاالأولىالآيةفي!!الجئة

.والأرضالسماواتعرضهاالثانيةالآيةفيهيبينما

الأمرين؟بينتناقضآالبعضيحسبهقدماتفسيرفما

السماواتئقزن:عباسابنفقال،تأويلهفيالعلماشاختلف:القرطبيقال
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عرضفذلك،ببعفيىبعضهاويوضلالثيالثئن!طكمابعفيىإلىبعضهاوالأرض

الجنة.

الآيتين.بينالأمر،حقيقةفي،تناقضولا

بهامقصو؟!،ؤألارضنيآلمتممأ)كغرضيى:تعالىقولهفي)السماء(،ف

الشمسية.المنظومة

بهامقصو؟وآلأزض!!آلتئمؤتع!ضها):سبحانهقولهفي(و)السماوات

المنظومةأي،الشمسحولتدور،الأرض+السيارةالكواكبأي،نفسه4الشي

أيضآ.الشمسية

سبء"

مظويمآوآلمثتمؤدتآ!مؤدؤم!ئهوجييحاؤألأزض!.-).4

67،الزمر:أ!و..يمين!

مخلىآؤلمبدأنآكمالقحضمثآالمئجلكطئأفئمذنطوىيؤم!

،401:الأنبياءأ!لغيدة

القيامة.يوم،للسماواتطى،الأولىالأيةفي،هناك"

نفسه.الوقتفيللسماءطيئالثانيةالآيةوفي

الشمس،حولالسيارةالكواكبهي،الأولئالآيةفي،السماواتبأنقلنا

كلهاالسيارةالكواكبجمععنتعالئعتزوقد،ذلكيؤيدبالأرضإقرانهاوإن

الأولى.الآيةفي،بالطي،القيامةيوم،(والأرض)السماوات

بدل)السماء(بلفظولكن،القيامةيوم،نفسهالمعنئإلىالثانيةالآيةوتشير

الشمسية.المنظومةهيهنا)السماء(أنأي)السماوات(،

واحد.بمعنئ)السماوات(وكلمة)السماء(كلمةتجيءقدكيففانظر
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نيا"لرالسماء)اتزييو

مجزتنابممن!الرنيا،السماءأوالسماء،

منصوحفظئها.وزشهاصقطيرينىبروجاألمئئمآفيجعقتاؤتقذ)-ا

.،17و16:الجخرأزجيو!ه!شتئبهز

تايىب!شينهزصتنؤجفظا.آمؤيهببننيتهآلذياآلمخآرتحأ2-)إتا

7،.و6:الضافاتأ

.،21:أقضقت!..وحفنهأبمصبيحلذيا%آلمتتمآوزئتا..)-3

فر،ج!ينثآؤقاؤزشفاتجيتهايه!هوقهضأقحم!إلمجمرؤاآق!)-4

.6(:أق

..!هوليمثميطيزوجوكاوجعقتهابمصمبيحألذيآآلئممأغزئتا-)ؤلقذ5

.(5:الففكا

.8،:لجناأوشهتا!ايهشثلىحرسماملئتفؤجذتهالمئ!مآآتم!ناوآتا)-6

.،ا:البرو!أ!ولبزؤجآابلمتنيبؤأ)-7

.الأقرببمعنى،()الأدنىتأنيثهي)الدنيا(

إلينا.الأقربالسماءتعنىفهي

آشمإد)الأبعدأي)الأقصئ(،مؤنثوهي،القصوى)الدنيا(:وعكس

س.ء،م!صصيرسصء

.،24:ا!نفادأ!..القضوىبآلعذوؤوهملدتياالعذوؤبا

!لآ!"*6!غ
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.آياتخصيفيالسماءلتزيينتعالىاللهبكزجاء!ه

لنامرئيهوالسماء،تزيينومنه،الكريمالقرآنفيبالزينةؤصصماكلإن

وقوله:وز!هاصفطرجمنى!،):سبحانهقولهذلكويؤيد.العقلبحكمقطعآ

.ؤزشفا!!تفاكي!فؤقهزآلمتضآءإلىشبهرؤاآقذ)

غيرمنبالزينةمطلقتانآيتانجاءتالخمسالسماءتزيينآياتوفي

تخصيص.

بالمصابيح.الزينةفقيرتتينآيتانوجاءت

بالكواكب.الزينةمقرنةواحدةآيةوجاءت

الشياطين.منبالحفظالزينة،غالبآ،الآياتهذهوئقيرن

شك.لا،بالنجومهيالسماءفيوالزينة

.(فيها)1البروجوجودوكذلك،بالأمريقطعبالمصابيحووصفها

!بننيآلذياآلمئيمرثآ)إتا:تعالىقولهفيبالكواكبإذآ،فالمقصود،

أيضآ.النجومهوأمؤيهب!

.لنجومبمزينةالدنيافالسماء

غير)2(.ليس،"التبانةأدربمجرة،مجرتنافهيلىاذآ

)1(

)2(

.301صفيالبروخآياتضرحانظر

ويز؟،المرفوعالسقفأو،الجوقيالأرضغلافهيالدنياالساءانلاثينقاصمالزبانيحتقد

الآيةفيوردوكما،الروجأو،النجوممجامغفيهاتعالىخقققدالدنياالحماءأنذلكعلى

لليد"الفلكفيالقرآنياالإعجازمقالةانظر.بالنجوممزينةأنهاكمامقالنا،صدرفيالمذكورة

.6/21/6991في،أالخلحجريدة،لاشين
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العديد

لعديدا

كتابها

إليها،

الماء،

خصل

هلإ؟ما-الخفككضاتالسماء

ممايمسبخ

.7،:الذارياتأ!آلخبلثذالئؤالمتتي)

المعانيلهاتجدوهيفيهالواحدةالكلمةتيردأناللهكتابمعجزاتمن

نأ،حينبعدحينآالعلماء،ويكتشف،تكتشفإنكثم،اللغةكتبفية

فيتعالىوصفهقدفيماالحالواقععلىكقهاتنطبقالكلمةتلكمعانيمن

تطرقناعديدةمعافي)السماء(فلكلمة.الواحدةللكلمةعديدةوجوهآ،لعزيز

بنا.المحيطالكون،نرىسوفوكما،هناوهي

وخبيكة.،وخباك،خنكةفمفردها،()الخئككلمةوأئا

منها:،معافيعذة،اللغةكتبفي،الحبيكةلكلمةوردتوقد

.النجومطرائقهي:قالوا.طرائقوجمعها،الطريق-ا

.لإحكاما-2

.عباسابنعن،الختنالخفق3-

التدبير.-خن!ن4

الفؤثقة.،القوية،الشديدة-5

الحبل.-6

فيئرىيما،ونحوهالرملفيالطريقةهيالحبيكة:قالوا.والتثتيالتجغد-7

بينالطريقهيأو،والتثثيالتك!رمناللينةالريخبهمزتإذا،الرملأو

مثل،الجعودةمنمكسررأسهشغرايخئك()رأشهئقال،ونحوهالشغر
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طرائق.ويصيرانفيتجعدانالرياحعليهمالبتإذا،الرملأو،الساكنالماء

!!"*

وفي.النجومبطرقالتفسيروعلماءالمعاجمف!ترتهافلقدالطرائقفأتا-ا

بعضهويشذ،ويجري،إيدورالكونفيماكلفإن،العلماءأحدوصفوفي،الحق

،والنجوم،السيارةوالكواكبللاقمار،،مساراتأو،طرائقفهناكبعضآإ)1(.

هوإن،يعطي،المساراتأو،بالالزقللخئكوصفناولكن.وال!دم،والمجرات

غالبأوهو،طريقأفي،وحسبالطريقمعنىلمعناهاوتوضيحتخصيصدونمنجاء

لافهيالطرائقوأقا،منتظمغيريكونقدهوأومستقمآ،العينرأيفي،يكونما

"طوابق(.الناستقولكماتمامأ،متوازيةفهي،بعضيىفوقبعضهاإنبل،تتقاطع

يصير،الطريقمعنىإلىالاستدارةمعنىيضيفوالتثنيالتجعدمعنىفإنوكذلك

()المداراتكلمةفإنوهكذا.المداراتأي،المستديرةالطرق:هنا()الخئكمعنى

)الخئك(للفظإعجازوهو)المسارات(.كلمةتعطيهمافوقالمعنئمنتعطي

صفحةفيمعآ،تسيرأنهاإلأالنجوممنيعرفوالمالاقدمينإنإذ،دلالتهفيالقرآني

عديدةوهيمداراتها،أوالمستديرةطرقهايعرفواولم،لأخرىجه!منالسماء،

للجرملأنذلك،واحدآطريقآلا،بمجموعهاالأجرامتلكعددمنوأكثربل،جدآ

.واحدةحركةلا،عديداتحركابالواحد

وحدها؟اجرامها،مداراتأوطرائفها،هيالسماءخبأبأنقالمنثم-2

ب!شعاعاتهاتبعث،الكونتملأوالتي،الكبيرةالكونبناءلبنةهيالتيالنجومإن

كماالخئكمعانيمنمعنئوهي،تموجاتأوموجابشكلعلىالكهرومغناطيسية

رأينا.قد

نحن،مجرتنامثل،المجزاتمنالكئيرأنفيتكمنأخرىمعجزةإنبل-3

جميعآ.المعانيهذهتؤدي،و"الخئك،،)الخبيكةكلمةأننرىسوف()1
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معنىوهو،ملتصشعيرجعد؟وكانها،الحلزونيشكلهابسبب،المرقبفيتبدو

الحبيكة.معانيمنآخر

وخسن،الكونتملأالتيالأجراملهذهتعالىصنعهفيالأحكاموأما-4

صنعهبديععنالحديثلكشاءماقخذث،والقوة،والنظاموالتدبير،الخفق

سبحانه.

الجرفي:،الحبيكةمعانيمنوهي،)الشذة(معانيمنأنإلىهذا-5

السريع.

"الخيوط!تلكعلىينطبقمعنئ،الحبالأو،الحبلمعنىفيإنثم-6

ومن.)1(البعضبعضهاإلىالكونمكوناتتثذالتيالقوىأو،المرئيةغيرالجبارة

قوله:في،!ب)الإمساكالسيارةللكوإكبالشمسجاذبيةلقوةتعالئوصفهذلكمثل

ئونآ!منآممممكهماإنزالتآوثينتزولاآنؤالأزض!آلمئح!ؤلهئيضييمتآلئة!إن)

41،.أفاطر:!يماغفورا!هوإئ!؟نبعلىه

والدفعالجذببيندقيقوتوازن

أ،الخئك9و،!"الحبالأو،أماكنهافيالسماءأجرامئف!ي!أالتيوالموى-7

ف!نالسيارةللكواكبجاذبةقوةللشمسكانتفإذاآخر.شكلعلىتكونقد

القوةوتنشأ،الشمسنحوالانجذابمنتحفظها"طاردة!أو"نابذة"قوةللأخيرة

سبحانهالحقوصفولقد)2(.العظيمةالكواكبهذهمسيرةسرعةعنهذهالنابذة

الكهرومغناطيسية،والقوة،الجاذبيةقوة:وهي،الكوننظامعليهايقومالتيالأربعالقرىوهي)1(

الضيفة.النرويةوالفوة،القويةالنوويةوالقرة

لمما،لهالأخيرةجاذبيةببب،الأرضإلىعاثدأيسقطماسرعانفإنهالأرضمنجماروخأطيقلو)2(

إلىتصلأنيجبالرعةهذهفإنالأرضمنفريبصاروخالىوبالنشة،معيةعاليةصرعةيصل

الأرضحولالفضاءفيدائرآالسرعةبهذهالمطلقالصأروخيظلجث،نقريبآالاعةفيكم00027

صناعي.كقمر

فة""ول*ه3أحءول؟ح"هاءل!ءول!ح4أ4،ل!آ"فىأول"((1891).".261.
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كدبتبزآلمختتزغالدى)أطا:قودهفي،المنظورةغيرب)العمد(القوةهذه

.2،:الرعدأ!و..ترؤصها

فيخئلئىمن،اللهخلقفيوالدفعالجذببينالدقيقالتوازنإلىفانظر

قط.معروفآيكنلمماوهو،عظمتهاعلىتدليلآتعالىبهاأقسمعظيميماالسماء

كله،بناالمحيطالكونهيالخئلث(ذاب)والسماصالآيةفي4السماكانتوإذا

يتحرذشيءكلإنبل،متحركةكلهاالكونأجرامكانتوإذالنا،معرودتهومفا

دلالتهافيمعجزةالآيةوهذه.الكونفيماكلعلىتنطقالكريمةالآيةفإن،فيه

الدائرية،مساراتهاوعلى،نعرفلموماعرفنامماالكونفيماكلحركةعلى

عظيمة.حبيكةكأتهمجز؟جمنالكونفيماكلوأن،العظيمةوشزجمها

الخالقين.احسناللهفتبارك

)15(شكل

الخئك(اتي،لنيمابإ

فيها.الشسىموقغالهئمويرينا،،التتانة"دربلمجرةمنظر

الخئك.معانيمنمعنئوهو،الشعرجعدةيحاكيالحملاقةالحلزونيةبأذرعهاالمجرةشكلإن

كبيرالائنينثكلفيالثهإنفيها؟المجزاتإلىإثارةالسماءفي"لد"خئكالآيةبكريكونأنيمكنهل

جدآ.
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المجزةبمرماالئل!:السماوات

،4:أطه!آلفلىؤالمخؤلقلأزض!آضققففنتترين)

أغلئ.مؤتث!جمغ:الغلئ

*!به!!.

.مرة091،اللهكتابفي)السماوات(،كلمةذكزجاء

.الأرضبذكر،غالبآ،مقروندكزهاوهي

نأنرى،بينهمافاصلغيرمن،والأرضالسماواتتذكرالتيالآياتكلوفي

الثانية.علىذكرهافيمقذمةالأولى

آلأزضىظقففنتترللا):تعالىقولههيواحدةآيةذلكمنوئستثنى

.آلفلى!ؤآلمتضدئ

عنالآيةهذهفيالسماواتبهاتتفردالتيالوحيدةالصفةهيهذهوليست

بها.تتفزدأخرىصفةهناكإنبل،الآياتمنمثيلاتهاكلفيالسماواتكلمة

)الغلى(.بكلمةلهاسبحانهوصفهوهي

فيو)الأدنى(،)الدنيا(،كلمةتقابلو)الأعلئ(،)الغلى(،كلمةإنهل

معناها؟.

تعالى:قولههووالدليل.نعم

آلكؤيهب.بنري!إآلمخآ%لذياريآإتا)

.قايىبشيظلأفيتنؤجفنها

.8،-6:الضافاتأ!و؟يفصمنؤيقذفونآلآفئأتتلإإل!لمحتضعونلأ
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.(ب)الأعلىمقابلآ)الدنيا(وصفالآيةفيفجاء

.()الأقربتعني)الدنيا(بأنقلناولقد

دربمجزةمنابعدأي،الدنياالسماءمنأبعديكونواأنبذلاالأعلىوالملأ

نحن.مجزتناغيرالمجزاتلباقيتعالئمنهإشارة،أعلموالله،إذآفهي،التتانة

إلينا،الأقربالسماءهيالدنياالسماءكانتلماذا

واعلى.الدنياالسماءمنأبعدسماواب،إذآ،هناكفإن

التبانةأدرب9مجرةهيالدنياالسماءكانتوإذا

أنهاأي،وأعلىمنهاأبعدمثلهاسماواتغالبا13(،،هيالأبعدالسماواتفإن

منها.الأبعدالمجرات

تحديد،أوعدرالكريمالقرآنفيلهاتيرذلم،العلىالسماواتأي،وهي

إلا،ليستقريبيتخمينهولهاإحصاءكلإنبل،يحصىيكادلابماكثيرةلأنها

يزيد.أومجزةمليونألف!مائة،الآنحتى،منهاعرفواقدوهي

لم،واحدةمر؟غيرالكريمالقرآنفيذكرهاتيرذلمالتيالعلئالسماواتإن

وأ،مصابيحمنهابأنولا،للناظرينمزينةبأنهاالدنيا،كالسماء،وصفثلهايرد

.المجردةبأعيننامرئيةغيرلأنهاذلك،منيرآسراجآأو،بروجأاو،كواكب

باقيمنغيرهاعنوتميزهاتفصئهاالعلئللسماواتالمتفردةالصفاتهذهإن

.الأخرىالآياتفيالسماواتمعاني

غامضة.طبيعةذاتأخرىوأنظمةشذمالمجزاتغيرهاك()1
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النل!والسماواتالسبمالسماواتبير

،44:ا!سراءأ!..!يهنومنلازضىوآآلمئمتعآلمخؤتتهتمميئح!و-ا

.،95:الفرقانأ!..آداوييتؤفيئتتهمماوماوآلازضقآلمئ!مؤدئطقآلذى)

.،4:أطه!آلفلىؤآتخؤيةلأزض!آطقمفنتترللا)-2

الكواكببمعنى)السبع(،السمواتبكز،الأولتينالآيتينفي،تقذتم!!

.الأرضعلى،السيارة

التي)العلى(السماواتعلىالأرضذكر،الثالثةالآيةفي،تقذمقدبينما"

وغيرها.مجرابمن،التبانةدربمجرةبعدماأنهاإلىذكرناهاالتيالدلائلأشارت

والتأخير؟التقديمهذافيالسببيكونأنعساهما

وهي،الثمسحولالسيارةالكواكبإلىالأولتينالآيينفيالسماواتتشير*

.كالنجوم،العينرأيفي،تبدوبعيدةكواكمت،المجردةبالعينمعظمهارؤيةيمكن

الصفة.بهذهالمجردةبالعينرؤيتهايمكنلاكاملةأرضيهككر؟لأرضاأنبينما

.واحدةالأرضأنبينماعديدةالسبعةالكواكبإنثم

.الأرضمنبكثييرأعظئمهوماالسبعةالكواكبومن

.الأرضذكرعلىالسماواتذكرتقديمفيالسببتكونقدأموركلهاوهي

لامجرابمنمجرتنابعدماأو،الثالثةالآيةفي،العلىالسماواتوأما،

منها.يسييرجزءحتىولاكلهالا،إطلاقآ،المجردةبالعين،مرئيةغيرفهي،ئحصى

،الناسإلىبالنسبة،توجدلمفكأنهابعيدب!،بعيدةوهي،عناغابقديماوصفطإنها

ئعدهاحقيقةإن.الضخمةالقراقببوساطةالعشرينالقرنفينكتشفهاأنقبل

تف!زهيثم،أولأ،الأرضبكربعدبكزهائف!زقد،اكتشافهاوتأخر،المكاني

غير.ليسواحدةمرة(الغلى)السماواتبصفةاللهكتابفيبكرها
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الطو!بممن!السماءه

47(:الذارياتأث!وممثون!لماتابآتيئبنثتهاوآفني)

.)بقؤة(هو)بأييد(معنىأنعلىوالتفسيراللغةعلماءأجمع

خلقها.منذمستمير،السماء،فيتوممععلىالآيةتدل

منذمستمير،توسعفيهوالكونأن،العشرينالقرنفيالعلماء،عرفولقد

البعض،بعضهاعنتتباعدالمجراتإنإذأحد،ذلكفييشكلا،خلقهلحظة

سرعتهازادتكلماعناتفصلهاالتيالمسافةازدادتكلماوهي،عظيمةبشزع،وعنا

.الابتعادفي

الكريمةالآيةومعنىتتطابقاكتشفناهاالتيالكونيةالحقيقةهذهأنوبينما

قدمقاوصفباوذكيرلأيغيابآالآيةهذهفي،هناكف!نإليها،معناهاوتصرف

.الأخرىالسماءمعانيمنغيرهاإلىمعناهايصرف

ماوأقا.كله،عرفناهقدالذيذلكبنا،المحيطالكونهيهنافالسماءوإذآ

وذلك.وحدهبهالعايموهوخالقهفهو،وحذهتعالىاللهعندفعلمهنعلمهلم

؟مغزاهما،المجزاتتباعدأو،الكونتوسمعفي،المدهشالاكتشاف

فييتوقفسوفذلكإنأموأكثر؟اكثرتوسعهفييستمرسوفالكونإنهل

المستقبل؟فيماوقتيما

تباعدها؟المجراتابتدأتومتى

فهل،سحيقةأبعادوعلى،الاتجاهاتكلفي،بناتحيطمجزاثؤجذتلقد
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نهاية؟لاماإلىوتمتدتمتدإنهاأم،حدودمنلذلكان

وتتكاثر.تتزايداسئلةوهي،شافيآجوابآلهاأحايجدلاحائرةاسئلةتلك

؟للكونالعلماءتصورهوما

ذلك؟بعدوماذاحدود؟منللكونهل

التقليدية،"الاقليدية،المفاهيمعلى،للكونتصورهفي،نيوتناعتمدلقد

أثيريوس!فيتسبحعديدةمجراتمنيتكونعظيمفضاءهوالكوناناعتبروهو

بجزيرةأشبههووالكونمحدود!،وغيرالامتنأ؟عندهفالفضاء.كلهالكونيملأ

.محدودمتنا؟الكونأنأي،لهنهايةلاالفضاءمنمحيطفيتقعمحدودة

متنا؟لكنهحدودلهليسمغلقمحدبكرويالكونانآينشتاينتصوربينما

التيالمجراتفيهاتسبحالفضاءمنككرةهيهذهالكونوصورة،الحجمثابت

شيءلاكرويغشاءهوالكونوأن،الزمنيالبعدهومستقيمواحداتجاهفيتسير

فيانطلاقتناشئهوهو،باطنهفيأوخارجهمنشيءولا،تحتهمنشيءولافوقه

فييعودإنهحيثالأرضيةالكرةسطحعلىمستقيمخطفييسيرمنكمثلالكون

الفضاءكرةداخلفيانطلقناإذا:وقالمنها،ابتدأالتينفسهاالنقطةإلىالأمرآخر

ابتدأناالتينفسهاالنقطةإلىالمطافنهايةفيلوصلناعنهنحيدلامعيناتجاهفيهذه

حدود،دونمنمحذدحجماوسطحفهو،معينحجمآينشتاينعندفللكونمنها،

نحوعلىوالمجراتالنجوممنمحدودبعددمليءولكنهخاليآليسفيهوالفضاء

إتوممعبنظريةالومتر"البلجيكيالرياضيظهروقد،آينشتاينيلبثولم.متجانس

مطاطيبالونسطحيشبهالذيالمعدلبأنموذجهليجيءنظريتهمنعذلأن!الكون

البعض.بعضهاعنتتباعدنقاطكأنهاسطحهعلىوالمجراتباستمرارينتفخ

تصوراتمنأكثرإلىيتوصلوالمفإنهمجهودمنالعلماءبذلهقدماكلومع

يمكنأنقبلأخرىقرونتمزأنيقذرونوهم،ذلكمنأكثرولاالكونعليههولما

.الكونطبيعةعلىالتعرفلهم
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يوجدلاإنهوهلذاك؟بعدفماذاحدو؟،،نعرفهالذيهذا،للكونكانإذا

ماذا؟أمالفضاء؟إلآالفضاءبعدوهلشيء؟منذلكبعد

امام،وجهلهمالمخلوقينعجزإنه.نعرفلاماأكثروما،نعرفماأقلماألا

.)1(ملكوتهفيالقادرقدرة

للمؤلف.االمجزةإلىالذزةمن:العجيبالكون"هذا)1(

.89ص،دمثقدار،(0991)عيسىوعليالري!مخلص.د،(الكرننثوءأقصة
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القزا،فيءوالسماواتالسماءهبناء

،22:البقرةأ!..بنآكللمنممأةوآفرثماالأزض!ثلاكمجحلآثذى)-ا

،46:أكافر!..مآصآإالئممأبرق!إمرلأزض!آ!منجحللدىآآدتة)

ضنها.وآخرجتالاوآغالشى.فم!مؤلفاسممكهاز!.لننهالمحآآآمى!قاآشمذةآنغ)

،03-27:النازعاتأدحئهآ!ئمكدتغدؤآلأزص

،21:لنبأاأدا!ليثداسمتع!قؤقكتمؤتنتتا)-2

(6:أق!فردرجمنالآؤماؤدضشفا!تفاكيففوقهزألمئمآغإل!شبهرؤاآقلر)-3

.(47:الذارياتألموسملون!وإتابآتيذتنيتهاوآلمنتي)-4

وتجغيهاالأرضبذكرالمبنيةالسماءالآياتمنالأولىالمجموعةقرنت-ا

الثالثة.فيوذخوها،الثانيةفيوقرارآ،الأولىالآيةفيفراشآ

قدمماوللنهار،لليلوصفات،عظيمارتفاعمنالسماءصفاتدكزتكما

سابقأ.بحثناه

هي،هنا،السماءكانتإذاإلآذلكيكونولا.وسماةأرضآ،لناإنها؟ولمن

.الجويالأرضغلاف

.السيارةالكواكب،أسلفناكما،فهي،الشدادالسبعببناءالمقصودوأما-2

مجرةأنهاأي،بالنجوممزينةفهي،المزينةالسماءببناءالمقصودوأما-3

التبانة.درب

مجرتنا.بعدماتوجدالتيالمجزاتفهيالأخيرةالآيةفيالسماءوأما-4

نتيجة:

منمعينمعنئتخصيص،ذاتهفييفيد،لاللسماء)البناء(كلمةاستعمالإن

.غيرهدونالسماءمعاني
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الطرييالتهزا،في"،السماوات41،السماء"ل!لمةسبمةقماييم

سماء.هو،الأرضعنتغذأوعلا،ماكلأنالسابقةالبحوثمنعرفنا

الآياتفيسياقهابحسبئعرفمما،والسماواتللسماء،عديدةمعانيوعرفنا

تعالئ،اللهكتابآياتمنأمثلةمع،معانيهاالتاليالجدولويرينا.وصفاتهاالكريمة

وأمفتاحآتحويآيةكلإنإذمعانيها،إلىتشيرالتيالمؤلئراتأواالمفاتيح!و

معناها:فهمعلىتعينمفاتيح

:الجدولهذافيوهاكها،المعانيمنسبعةوجدناولقد

المقصودةالآياتمنفينمامعناهاالكلمة

روخ!قينييهاقيتتتآماصآالنمضآمنؤآنزبهآ..أالجويالأرض-غلافاالسماء

011:ألفمان،كييي

نيالدالسماءا

الغلىالسماوات

السبعالسماوات

()والأرضالسماوات

)وحدها(الماوات

تدآنآلقحتمخكصاآلميتحلكالئقئمآةآتطوىيؤتم)الثميةمةالمنظر)1(-2

(401:الأنياءأ!..لضدءخققآؤذ

أؤطؤغاائيآؤللأزعىلمآققالىذخنقى!ائتيإلماشتؤى+ثم!لهاالفكؤنالسديمأو()ب

،11:أفصلت!..كرفآ

جمرجاتترتئهاءقطيرينى!ألمئمآصيئؤتقذتجتقآ!،التثانة"دربمجزة-3

611:الحخرأ

47،:الذارياتأفىئاتمؤممعون!بإتيئلتتهاوآلمخآأالمجزةبعدماالكون-4

الأخريمما()المجزات

،12:أفضقت!.وحقنهاص:1صصآلذيأآلتتئئآوزيآ..)"التتانة"دربمجزة-5

(4:أطه!آلفلىؤآدمتضتآلأزضضققيخقنتتنرلين!المجزةبعدماالكون-6

(الأخرى)المجزات

(3:الئفكأ،00طآتاسمؤلخمتئعضققأتذىأالسيارةالكواكب-7

..آنارثرممتؤق!هصاوماؤألآزض!آلشؤتطقآلذى)الثصىحول

(95:الفرقانأ
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المعنئمفتاح

انلطيرا،لمطرا،لسحابا،ياحلراأوءالهوابكز*

الدنيا(الحياة)فيالمرفوعالسقفأوالمحفوظبالسقفوصفها"

القيهامة(يو)فىالكط،-.1،الانفرا،النثسقق،بالانفطاروصفها"

للكتب(ال!جل)كطيئالطيئدكز"

بالدخانوصفهاع!

الأرضمعخلفها!

البروج!!

الزينةللأ

الإيساع*

الأخرى)السماء(صفاتذكرعدم*

الطارق"الثاطينرجو"الجفظ!الزينة!الكواكب"المصا*

()السمواتلذكرسابق()الأرضدكز"

فاصل.دونمن(،)الأرضذكربعدهايجيءأو"بالسغموصوفة*

نراها.غقدغيرمنرفعها!الئداد"الطرائق!الطباق!الدخان"الطيئ،الرتق،القق،

.أيامستةفيالأرضمعخلقها،)الثص(المنيرالراج!!
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فز؟ما-السبم،زصو،ا

عنىدئهآآقلئغالوأبتنهنلأعسآتتتزلتثلهنلأزض!أومنصؤلخلمتبع!لتآلذىآدته")

.،21:الطلاقأ!..قلإيردثئءص

اللغة.

"المنجد".فيجاءماومثله،والنظيرالشبه:المثلةالوجيزالمعجم

صفاته.تبتنالتيالشيءصورة:المثال

شابهه.:الشيءماثل

العلماءأقوال

ألأزض!)وصمن:تعالئلقولهتفسيرهمفيعظيمآاختلافآالمف!ثروناختلف

أقوالهم:منبعضآوهاك!،مثلهن

:"القرآنلأحكامإالجامعفيالقرطبي

ومنفقيل،!ومثلهنألأزضىومن!الال!:تعالىقولهفيأي،فيهأخئيفتوقد

قغتن؟والإخباربالمشاهدةمختلفةوالصفةاليهفيةلأن؟العددفيأيمثلهنالأرض

أنهإلاسغهيوقيل.بينهنوماغلظهنفيأي(مثلهنالأرض)ومن:وقيل.العدد

الداودقي.قاله،بعضمنبعضهائفتقلم

:!المبين!التفسيرفيمغنية

الكونأن،.ومنهاالسبعوالآزضينالسبعالسماواتحولالأقوالتعددت

كوكبجملتهامن،الكواكبمنالعديدكونكلوفي،أكوانسبعةيضمالاكبر
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ابنشئل:كثيرابنتفسيروفي.ونموتنحيافيهالذيالكوكبكهذاتمامآأرضي

عنحدثتكمالو:فقال"مثلهنآلأرضىوصمنصؤلئشعأ:تعالىقولهعنعباس

تصورهم.فوقالكونعظمةأنيريد.لكفرتم(تفسيرها

:أالقرآنلمعانيالببان"!فوةفيمخلوف

الطينيةالطبقاتأصولباعتباروالتعدد.شنغفهيالعدد،فيا!:يثقفن

ذلك.ونحووالمعدنيةوالمائيةوالصخرية

:(القرآنفيالكوكةللآياتالعلمي)التفسيرفيأحمدحنفي

أقمار.منمثلهيوجدوماوالقمر()السيارةالكواكبهيالأزضينإن

*!ي"

والمعنئ.السماواتالىيعود)مثلهن(كلمةفي)هن(المتصلالضميرإن

يأ،للسماواتخلقهمثلهوللأرضتعالىاللهخلقأنفيواضخالمعجمياللغوي

صفاتهن.فيونظيرهنشبههن

وتضاربت.اختلفتالمفسرينأقواللكن

العدد؟فيهيالمماثلةإنفهل

؟النوعفيهيأم

كليهما؟فيهيأم

؟العدديالتماثلإلىالعلماءبعضذهابيمزهووما

فيذاكرأيهمإلىأشارالذيالقرطبيرواهقدفيماذلكسببنكتشفإننا

السبعالسماواتأنظتوابأنهمالرأيهذاإلىذهابهمف!رولقد.سبعآزضينوجود

بأنللعلماءثبتقدلوأي.والكيفيةالصفةفي،الأرضيناو،الأرضعنتختلف

تمامأيتلاءمماوهو،مذهبهمهوذلكلكانصفاتهافيتتشابهوالأرضالسماوات

وبعبار؟.العدديالتماثلإلىذهبواقدكانواوكما،اللغةناحيةمنالايةمعنىمع
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عنالنوعيالسبعالسماواتاختلافظنهمأنالقرطبيكلامفينلمحف!نناأخرى

.العدديبتماثلهاالاعتقادإلىدفعهمقدالأرض

.مرة021ا"السماءبكرعلىالكريمالقرآنجاءولقد

السماواتذكرفيمزات7منها،مرةا09،"السماواتذكرعلىوجاء

سابقآ.أشرناكمامعجزشيةوهو،السغ

بصينيمنهادكرماعدا،مرة451،اللفظوبهذا)الأرضإ،ذكرعلىوجاء

.أخرى

يجىءلمبللا،أبدآ!السبعإالآزضينبكرعلىالكريمالقرآنيجىءلمولكن

.الإطلاقعلىالآزضين!1دكزفيه

المعنئإلىئضاتآخرسبسبوهي،كلهاهتمامناتسترعيأنبدلاحقيقةوهي

واحدةارضآهناكأنالمقصودأننرىإنناحيثالمماثلةلكلمةالمعجمياللغوي

أزضنلا،وصفةنوعآ-السيارةالكواكبانهااثبتناالتي-السبعالسماواتتشابه

.أرضياتكرابسبعبمعنىسبعآ

بكلمةالمقصودبأننقولهذا،بحثنافينستطردانوقبل،للالتباسودفعأ

تدلمعجزاتآياتفيهجاءتولقد،الأرضيةالكرةهو،الكريمالقرآنفي،الأرض

كلمةمعنىهوذلكوغيز.الكتابهذامنآخرمكافيفيوتجدهاكرويتهاعلى

هيالأرضأنيعلمونيكونوالمقديمآالناسإنإذ،الناسبينالمتداولفيالأرض

منها،،الناحيةاو،القطعةالأرضعلىكلامهمفيقصدواد!انما،عظيمةوكرة،كرة

فيكلامنافيالأرضكلمةذكرجاءماد!اذا.قليلبعدإليهسنتطرقماوهوغير،لا

نأإلا،شكدونمن!الأرضية"الكرةإلىغالبأ،،الذهنانصرفالحاضرالعصر

وجودحقيقةأنوهو،وواضحبسيطذلكفيوالسببقبلآ،ليحدثيكنلمهذا

تدل!"الأرضكلمةف!ناللهكتابفيأما،بعدعرفتقدتكنلمعظيمةككرةالأرض

نأيزامآفصار.الفلكيالعلميبمعناهاهناتجيءأنهاأينفسها،الأرصةالكرةعلى
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والشائع،،المتداولمعناهاوبين،الكريمالقرآننيأالأرض(معنىبيننفزق

واحدآ.شيئآنعتبرهمالاوأن،الناسلدى،آنذاك

إالمثل!كلمةمعنىعلى،اللهكنابمن،الدليل

"..يثلإءينبشورؤفآلؤأغئدتاغلترلآيماقىتميفيئحنمغؤإبئ)-ا

.23،:البقرةأ

فيالمماثلةهوئثلهء!من):تعالىقولهمنالمقصودأنالآيةمنوواضخ

.العددلا،والصفةالنوع

مافث!ءمنقمؤظفتا.آثشولقألفقكفيذيئتتهتمتهقناآتآقئماتةو)-2

.42،و41:أيسيربهبون!

،كالجمال،الركوبحيواناتهو(يركبون)ما:سبحائهبقولهالمقصودان

.مركوبانأنهماهوالمشحونالفلكوبينهذهبينهناالتماثلووجه،إلخ،والحمير

العدد.لا،النوعفيهوهنافالتماثل

يجيءالكريمالقرآنفي(مثله)منقولأنالسابقينالمثالينمنلنايتضح

الغذد.فيلا،الصفةفيالتماثلبمعنى

مناقشة

وذكر،مزة(091)،الكريمالقرآنفي،"السماواتأبكرجاءولقد

فإنه،وخفمه،اللهققكوتعلىالقرآنيتحدثوبينما،مرات7"السبعالسماوات1

:نقولمالصحةتشهدآيابوهاك،أبدآالجمعبصيغةللأرضيركرفيهيجىءلم

.،ا:الأنعام1!..لأزعقؤآلشمؤدئآضتقلذىآيت!آلحضذ)-ا

التيالآياتكلمثلذلكفيمثلها،والآية.شيءكلخالقهوسبحانهاللهإن

أرضذكرعلىإلاتجىءلموهي،تعالىاللهملكوتوعلى،الخلقعلىتتحدث
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هوتعالىواللهجدآ،وعظيمواسعالكونإن،نعم.للسماواتذكرهابعدواحدة

تفسيرعلىمئضمبحديثنالكن،الكونفيالآزضينمنخلقمابعددالعالموحده

يظنلاحتىونكررهذلكنقول.وحسب!..ثلهنألأزك!وصمن..)الكريمةالآية

أرضينوجودقضيةهنانناق!ث!نحندهانمانعلمها،لاآزضينوجودننكرأنناظان

عدمه.منالشمسيةمنظومتنافيسبع

.،01:أصق!..تهماوقالأزضيىؤآأالتئمؤقيئقكآهـثالو)-2

،الأخرىالسيارةالكواكبومعها،هو.الأرضهناالمقصودبأنقلنا

جدآأصغروهي،الكويكباتذكرعلىتعالئجاءف!ذا.بينهاماالواقعةوالكويكبات

معها؟موجودةكانتلوالأرضينذكرهوفاين،محتملةأرضيىاتةمنخطرآواقل

.72،:لأحزاباأ!..ليؤآتجبالأزصيىؤآلمتشياآئلأقاتةآعرضحناإتا)-3

.الأرضعلىالجبالحتىذكرتقدوهي،الآيةهذهفيللأرضينذكرلا

.،ا:أسبأ!..لأزفيآيئؤمالمخمؤتآفيتاليآلدىيئةآلمحضا)-4

معأرض!هناككانتقدولو،تعالىدثههووالأرضالسماواتفيماكلإن

ذكرها.لجاءالسبعالسماوات

.،ا:الحديدأ،لخكيملتييزآوممولأزضىوآآل!تضدئقمايئرسمتح)-5

الكواكبعلىاسلفنا،وكما،المشابهةالآياتمنكغيرها،الآيةتتحدث

هذهؤجدتلوأنجمعقللاإذبكزها،لجاءمتعددةأرضونمعهاكانولو.السيارة

أنغيرمنمعها،،دثهتستحانئعقللاكما،تعالىدثهتسئحلاأنمعهاالأرضون

أيضأ.هيسبحانهيذكرها

.(41:الأنعامأ!..لأزضيىؤألخ!مؤلئآتاطرؤياآكذألئإآغيزتتم)-6

فأينبينها،تعالئاللهفتقثممتصلأرتقآكلهاوالأرضالسماواتكانتإذا

معها؟خيقتكانتهيلوالأرضينبكرمنها
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.35،:النورأ!..ؤالازصننآفممؤسضنورألئه!)-7

السماواتمععديدةأرضونهناككانتفإذا.شيءكلنورهوسبحانهاللهإن

غيرأنهاهو:الجوابذكرها؟علىتعالىيجىءلمفلماذاأرضنا،ومع،السبع

ذكرها.تكانلهالأ،موجودة

للأرصينسبحانهالمولئبكرعدم،كثيروغيزها،الآياتهذهمنلثايتبين

الأرضونهذهفيهاكانتولو،الشمسيةالمنظومةعلىحديثهمعرضفيالسبع

عليها.لتحدث

فيموقعهاهووأين،نعرفهالذيالواقعأرضعلىالسبعالأرضونهيأينثم

ننظرأنسبحانهيأمرنالمولماذاحقا؟فيهاؤجدتقدكانتلوالشمسيةالمنظومة

؟والأرضالسماواتخلقإلىبالنسبةمناطلبقدكماخلقهافيونتفكرإليها

.(63:الزمرأ!..لأزضيئؤآآلمنتتؤلنىلقهـققايبها

الشمسية،المنظومةفي،هناكأنإفاهنا:لهماثالثلااحتمالانهناك

توجدلاأنهأوطبعآ،باطل4قووهو،تعالىلثهليستمقاليدهاولكنعديدةأرضين

أرضنا،هي،فقطواحدةأرض!هيوإنما،السبعالسماواتمعسبع.أرضوهناك

الصحيلم.وهو

التيالسبعالأرضيةالكرةطبقاتهيالسبعالأرضونتكونأنيمكنهل!

التفسير؟علماءبعضإليهذهبقدكما،لاحقآإليهاسنشير

بعض،فوقبعضها؟طبقاتسبعإلىيقسمونهاالأرضطبقاتعلماءإنحقآ

صحيحآ،يبدولاالسبعالأرضيةالكرةطبقاتهيالسبعالأرضينبأنالقولأنإلا

)يتنزلفقوله.!ئثنهنلأتىآيئتزلمثلهنألأزض!ولحنلمشلئشئبعظق):تعالىلقوله

نإبلببعضهالصيقةليستالطبقاتهذهأنعلى،لبسغيرمندذ،قد(بينهنالأمز

هناككانولو.ومسافاتف!حآ،تليهاالتيوالسماء،والسماءالأرضبينأي،بينها
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واحد.حيزفيمتلاصقةلابعضهاعنمنفصلةتكونأنلوجبأرضون

السبع،السماواتأوصافمن4شيفيهاليسالمححبعالأرضطبقاتأنكما

ذكرهاوالتيالسبعللسماواتمشابهتهاعنهاتنفيحقيقةوهيسابقآ،ذكرناهقدمقا

.المف!رون

؟أرضياتكرابسبعأي،الواقعفيأزضينسبعهناكإنهل8

نأمنبذفلا،أرضياتكرابسبعوجودتعالئبكلامهالمقصودكانإذا

فأينغيرها،أخرياتأرضينستهناكأنيعنيوهذامنها،واحدةارضناتكون

؟تكونأنيمكن

وعندها،الشمسيةالمنظومةفيموجودب!أنهابمعنىمنا،قريبةأنهاإما-أ

:تكون

السيارةالكواكبولكن،نعرفهاالتيالسيارةالكواكبهيالسبعالأرضون)1(

له.صحةلاالرأيهذافإنوعليه،سبعةلاثمانيةهيالشمسحول

غيرالشمسيةالمنظومةفيأخرىأجرامآالسبعالأرضونتكونأنأو)ب(

مغلوطالرأيهذاأنأيفيها،الأجرامهذهمثلهناكليسولكن،السيارةالكواكب

أيضآ.

خارج،الكونمنآخرمكافيفيموجودةالمقصودةالأرضونتكونأناو-2

تعالئاللهفإناتساعهفيجدآعظيمالكونولأن.نعرفهلا،الشمسيةالمنظومةنطاق

.الكونمنأخرىنواحفيأرضينقصديكونقد

صحيح؟الاحتمالهذاإنهلولكن

:الجواب

شع)ضلققولهعلىمعطولت!ثلهنألأزصيىوصمن):سبحانهقولهإن-ا

خلقتقدوأنهاواحد،مكافيفيكلها،،تقعبأنهانعتقديجعلناماوهو!،صؤلخ

الشمسية.المنظومةفي،كلها،موجودةبأنهايعنيوهذا.واحدوقت!في
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ماوهو!،ئثتهنآلأضتتزل):تعالىقولهفهوذلكفيالفصلالقوذأما-2

يسمخلانحوعلىبعضهنمعموجوداثوأنهن،بعضهنمنقريباتأنهنعلىيدل

نطاقداخلفييقعنأنهنأيبينها،فيماتتداخلأنالعظيمةالأجراممنلغيرهن

الشمسية.المنظومة

هيواحدةلأآأخواتكلهنفهن،الأرضيةالكرةتشابهالسيارةالكواكبإن

فأما،نفسهاالسيارةالكواكبهيالسبعالسماواتأنأساسآأثبتناقدنحن.ال!ثمس

السماواتدامتما،بالأرضينهذهالسبعالسماوابتعالىئ!ئمتئمفيتمكذلكلأمراوأن

.لأرضاعنعلؤهاأو،يسمؤهابالسماواتسقيتقدأنهاهووالجواب؟كالأرض

العلماءبعضف!رهاوالتي،!مثلهنألأزض!ومنسؤلخلتتتعضلق..!الوالأدةإن

عنالناسضز!كثيراختلادتفيهاللعلماءوصار،أرضينسبعوجودتعنيأنهاعلى

فهمنافيمعنىمناستغلقمامفتاحتعطينانف!هاهيالكريمةالآيةهذهإنحقيقتها،

نأأحدأرادولو.للأرضممايلةالسبعالسماوابأنذلكوآية.السبعللسماوات

ونهايتهاخلقها،وبدايةأصلها،فيتشابههافيوالأرضالسيارةالكواكبيصف

فيوانتظامهاومداراتها،وشكلها،،القيامةيومنفسهالوقتوفينفسهاالنهاية

ذلكيصفأنأحدأرادلوأقول،واحدةعائليمافيوأعضاءبل،متيمقةواحدةمنظومه

منالمعجزةالآيةهذهفيشأنهجلقولهذلكتكان،عبارةوبأبلغ،تفاصيلهبكل

العزيز.كتابه

تكونأنبينحارواقدهمإذطوالأ،سنينالعلماءالآيةهذهحئرتوبينما

حقيقتهفيالأمرفإن،الآيةمنالأولالنصفوأغفلواأزضونأمواحدةأرضهناك

نأعلىيدلناالذيالمفتاحهوو!فاتهانوعهافيوالأرضالسماواتتماثلأنهو

غير.لاالسيارةالكواكبهيإنماالسبعالسماوات

الكريم،القرآنبنص،هيوالأرضالسبعالسماواتأن،سابقآ،أثبتناولقد

إلاينطبقلاماوهذا.واحدوقتفيوتنتهي،واحموقتيمافيخلقتمتماثلةأجرالم

.السيارةالكواكبمنوأخواتهاالأرضعلى
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)ص(اللهرسولحديثفي()السبعالأزضون

السبعوالأزضيناظللنوماالسبعالسماوابزدت"الفهم:)ص(النبيعن-ا

النسائي.رواه(أققفنوما

وليست،صلبةأجرامهيالسماواتأنعلىدذقدأظللن()وما:)ص(وقوله

مثلآ.فضاةأوجويآغلافآ

أخذ"قن:يقول)ص(اللهرسولسمعتقالزيدبنسعيدعنمسلمروى-2

.أآزضينسبعإلىطوقةظلمآالأرضمنشبرأ

فيمنهاظلممانقلاللهكقفهأي،أرضينسبعمناللهطؤقاأيطؤقة:قالوا

عنقه.فيكالطوقويكون،المحشرإلىالقيامة

السبعالأرضينبأنيشهد(أرضينسبعإلى)طؤقة)ص(:قولهإن:وأقول

،الأجراممنغيرهايتخللهاالتيالدرجةإلىالفضاءفيبعضهاعنمتناثرةليستهذه

أنهاكمابعضآ،بعضهاويليالبعضبعضهاإلىقريبةأرضونأنهاعلىيدلهوبل

منها،المركزفييكونهوبحيثالأرضمنبقعةأيةفيشخصأيمكانإلىقريبة

بالأرضينالمقصوديكونأنينفيالفهمهذاإن.إياهمطؤقةحولهمنتمتدوهي

كرابلهكذاوجودلاأنقلنافنحن،بالشخصتحيطسبعآأرضيابكرابهناالسبع

السبعالأرضونتكونأنوأقا.الشمسيةالمنظومةفيالسيارةالكواكبغيرأرضيات

أمرفهونعلمهلاالذيالبعيدالفضاءفيالأجراممنغيرهنمعومتداخلاتمتناثراب

.معقولغير

بهيحيطمماالشخصحولإلايكونلاالطوقأن)ص(قولهفينفهمونحن

الأرضية،الكرةسطحعلى،شخصأي،الشخصإلىبالنسبةوهو،جوانبهمن

أيضأ.تحتهاولافوقهالا،وحسبالأرضسطحبامتدادجوانبهمنيطوقه

"ستفتح:يقول)ص(اللهرسولسمعت:قالخقادأبيعنمسلموروى-3
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.بأسفميما!يلهؤأناحذكمتغجزفلا،اللهويكفيكئم،أزضونعليكم

فأتاهم..ا:قال)ص(اللهنبيأنالخذرفيسعيدأبيعنالبخاريوروى-4

فإلئالأزضينبينماقيسوا:فقال-خكمآأي-بينهمفجعلوهآدميصورةفيققأ

.(..أرادالتيالأرضإلىأدنىفوجدوهفقامواته"،ففؤأدنىكانأتيهما

الحديثفي،السبعبالأرضينالمقصودانالمتأخرينالعلماءبعضاعتقد،

حقيقةبعدعرفواقديكونوالمالأقدمينأنوفاتهم،سبغارضياتكراثهو،الأول

عظيمة.كرةهيأرض!ناأن

هوكلها،يها،بالأرضينالمقصودأنعلىوالثالثالثانيالحديثانويدذ

.عديداتارضيابكرابلا،غيرلاالأرضيةالكرةنواحي

المفرد،غيربصيغة)الأرض(كلمةاستعمالأنعلىالرابعالحديثيدذكما

التنزيلزمنفيعليهاضاليخقدفيما،أنهإلا،وشائعموجودمثلآ،كالمئنئ

نعرفهاالتيالأرضيةالكرةلا،الأرضمنالصغيرةالقطعةعلىدذقد،والحديث

.اليوم

الآثارمنوردفيما،الأرضنواحيأي،للأرضيننفسهالمعنئوجدنامال!اذا

التالية:الأمثلة"البلاغة)نهجكتابمنوهاك.ويثبتهرأينايقؤيذلكفإن،المعتبرة

عليالامامحدبثفيالأزضون

الأزضين،أقطارفياربابآيكونوا!ألم:الغابرةالأممعلىكلامهفي-ا

."العالمينرقابعلىوملوكآ

الذهبان،كنؤزلهميفتحأنبعثهمحيثلأنبيائهسبحانهاللهأراد"ولو-2

الأرضينووحوشالسماءطيورمعهميحشروأن،الجنانوقغارس،الجقيانومعادن

.!لفعل
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خكام)فهم:إليهم)ص(اللهرسولئعثأنبعدللناسوصفهوفي-3

عليهم،يملكهاكانمنعلىالأموريملكون.الأرضينأطراففيوملوذ،العالمين

.،افيهمئمضيهاكانفيمنالأحكاتموجممضون

ليلولا،داحغ!تؤسواذعليهيخفىلاتنأفسبحان:لهخطبيماومن-4

)الجبال(الشفعتفاعفيولا)المنخفضات(،المتطأطئاتالآزضينبقاعفي،ساح

.(المتجاورات

ع!،"

هي،تعالىالثهكتابغيروفيقديمأ،،السبعالأرضينأنلنااتضحوقدفأما

حقيقتها؟هيفما،الأرضيةكرتنافي،المختلفةالأرضمناحي

لبم"أفا79=تزافا7=ضبنأز7

نواعسبحمنتتكونالأرضأنوهي،واضحةكبيرةحقيقةهنا،لنا،تبرز

أرضينلاعتبارهنييكفيبمابعضهنعنومنفصلاتمتميزابالأرضمنعظيمات

نأنرىونحن)1(،بالقاراتبعدئذتسميةعلىالناستعارفقدماوهو،عديدات

)ص(اللهرسولحديثفيوردلتالتيبالأرضينالمقصودةهيالسبعالقارات

عددها.ولاالأرضقازاتفيهئعرفلمزمنيفيجاءتمعجزةوهي،عليوالإمام

أفلاكهاتحتبماالسبعةالأفاليمأعطيثلو)والله:عليا!مامقولرأيناويؤيد

الأقاليمأنمنهيبدواذفعلئه"،ماشعير؟خفمتأسلئهانمليمافياللهأعصئأنعلى

.اليومنعرفهاكماالسبعالقاراتأو،السغالأرضوننفسهاهيالسبعز

السبعةالأقسامهذهإلىأفقيآ،،ينقسمالأر!يةالكرةسطحكانإذاأنهعلى

الجنوبيةالمخمدةالقارة،استراليا،الج!نوبيةامريكا،الشماليةأمريكاااوربا،)فريقيةآصا،هي)1(

.)انتاركعيكا(
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طبقاتسبعإلىعموديآ،أيضآ،تنقسمف!نها،القاراتأوبالآزضينأسمتالتي

.()1()الجيولوجيالأرضطبقاتعلماءق!ت!مهاقدكمامتتاليات

""الأرضكلمةيستعملونكانواعندماالأقدمينأنبالناعنيغيبألاينبغي-ا

الكرةولي!،الأرضمنالقطعةأو،الناحيةمنهايقصدونكانواف!نهمكلامهمفي

الكرةعلىتدلفهيالكريمالقرآنفي!"الأرضكلمةأما.يعرفوهالمالتيالأرضية

التربةهي،الأولئالحالةفي،فالأرض.المتأخرونإلايعرفهالمالتيالأرضية

اصطلاحفهيالثانيةفيوأمامنها،محدود؟مساحهفي،القدمينتحتالمنب!طة

منلناتبدوأنهارغم،وهي.اليومنعرفهاكما(أالأرضلكلمةالعلميبالمعنئفلكي

مجهولةوظلتقرنآ،14منأكثرقبلاللهكتاببهاجاءئعجزة،اليومالف!قمات

الحديث.العصرحتىمعروف!غير

كراثلا،الأرضمناحيهي،النبويالحديثفي،السبعالأرضينإن-2

السغ.قازاتها،التخصيصوجهوعلى،نرىفيماوهيسبع)2(،أرضيات

)1(

)2(

.؟71نظرصا

معروفةكانتالغأوالماواتالغ"الأرضينمقولةبأن6المبيناالتفيرفيمنيةاليئقال

،ومكانزمافيكلفيواحدةهيوالحياةالكونحقائقبانو(قول.الاصلامتبلالعربعندمتداولة

)ص(،نبيايدعلىالإسلامدعوةظهورقيمنالمقولةهذهوتواتر.بالحقائقشئيتلماذلكولولا

المصدرذاتالحقائقكلثأنذلكفي!ثأنها،فهاي!قصولالائلغيها،ويقؤيهايؤكدها،بعدهومن

الالهي.
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التهرا!3فيال!واكب

أوحمثلأقالمآقلقلئآرفيهذاقالمكويهب!اؤآلتلغتةجنإققما

.76،:الأنعامأآلأيخيئ!

وآنقترزآثئهتمؤآالثتضم!كويهئاعمثزآصدرآنثإقتأبتقلإلي!يؤشفاقالمإد)

.(4:يوسفأ!سئحدليئلى

.،6:فاتالضاأ!آمؤيهببنريخهيالذآلئئماآنئتأإتا)

.2،:ا!نفطارأ!أتزتاتكؤايهبقىإذا)

نإإذواحد،لشيءاسماناللغةفيهما،والكوكب،النجمإنسابقآقلنا

عليهاصطلحالذيبالمعنئالسيارةوالكواكبالنجومبينيفزقوالمقديمآالناس

ثمنجومآ،،والقمرالشمسخلاماالسماء،أجرامكلاعتبرواقدوهم،المتاخرون

بالنجومالسيارةوالكواكمت،الثابتةبالكواكبالنجوتمأسمواذلكبعدمنهم

.المتحيرة

تعالئ؟اللهكتابفيوالكواكببالكوكبالمقصودهوفما

أرحمثلأقالمآقلققئآزفيقذاقالمكويهب!زاآلتلغت!جن)ققما

76،.:الأنعامأآيلأهين!

النظر.عنلاختفائها،الجن:ومنه،بظلمتهوتغشاهستره:الليلعليه-كت

غابةأفل

:)ع(إبراهيمرآهالذيالكوكبصفات
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،لغيرهظهويىغيرمنظاهرآكانفهو،غيرهمعهيذكزلم،واحدكوكمبهو-ا

لاالتيالدرجةدمالئ،النئراتمنعداهماعلىجدآوطاغيأبارزآكانظهورهأنأو

.غيرهظهورإلىظهورهفيمعهائشار

ابتدائه.عندأي،الليلجنونعندالكوكبهذاظهرولقد-2

طويلآ.،إذأ،يبقلمفهو،النظرعنغاب،نفسهاالجلسةوفي،إتهثم-3

يدومأنيتوقعمقاوهي،النجوممنغيرهلغيابذكريصحبهلموغيابه-4

ذلك.منأطوللوقمبمرآها

أسطغوهيالمقصود،هو"الزقزة"كوكبأنإلىتشيرالصفاتهذهكلإن

نييركنج!الغروبعندوتظهر،والقمرالشمسبعد،ظاهريآسطوعآ،السماءفيجرم

عندالوقتلبعضمرئيةتبقىإنهاثمالمساء،بنجمةاسميتهيولذلكجدآ،

.الصباحبنجمةأيضآتسمىفهي،الشروق

صفاتعلىتنطبق)ع(الأنبياءأبورآهالذيالكوكبصفاتأننرىوهكذا

وتؤيد.أيضآالعلماءبعضالتفسيرهذاإلىأشاروقدةالرهرةإ،هوسياركوكمب

كدلث):سبحانهقولهفي،مباشرةالمذكورةالآيةتسبقالتيالآيةهذارا!تنا

75،،:11!شام!آئمولمدينؤييكونوآلأزصيىآ!ؤقيتثكوتإبرهيزنيرى-

الففك:هووالملكوت،السيارةالكواكبهيأسلفنا،قدوكماهنا،والسماوات

العظيم.

وآئقضرزآئنهتمؤآلثئضممىكويمتاعمثزآصدرآثتاقتإبتققيئيهيوسفاقالمإد)

.،4:يوسفأ!سم!مدليئل!

؟السيارةالكواكبأم،النجومهوهنابالكواكبالمقصودهل

:الجواب

غير.لائمانيةالأرضمعوهي)1(،سبعةإلآالسيارةالكواكبمنيوجدلا-ا

66.صأنظر()1
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وهى،السيارةالكواكبمنخمسةإلآالمجردةبالعيننرىأنيمكنلا-2

ذإ،معآكلهارؤيتهايمكنلاوهي.وزحل،والمشتري،والمريخ،والزهرة،غطارد

بعضهما.منقريبينوالزهرةعطارديظهرانمثلين،مختلفةأوقابفيتظهرهي

وجهعلىشيءعلىلا)ع(،يوسفرؤياعلىتتحدثالآيةأنورغم

كواكمثلائجولمهيإنماتلكعشرالأخذالكواكببأننستنتجأنلنافإن،الحقيقة

.رةسيا

)11(شكل

الغربيالفضاءفيوعطاردللزهرةمنظر

أما.العينرأيفيوالقمرالثصبعدتألقآالأجراماكثروهيالي!مار،الى،"الزهرةتبدو

:نرىوكما،وهواليمينإلىفهوإعطاردلما

منها.لمحانآأقل-ا

الأفق.فيم!نهاوأدنى-2

لاوهماطلوعها،قبلأوالثمص!غياببعدقصيرةلفترةإلاالأرضمننراهمالاكليهماإن

الفضاء.فيعاليينالليلفينراهماأننستطيع
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نيالرااللللماءتزيير

المحابيح!اوبالطواكبه

.،6:الضاقاتأآمؤيهب!بزكإألذشالمخآأزعلتاإتا)

.،ه:الئفكأ!..بمصمبيحآلذئآآلمئممأصؤتقذت!يآأ:سبحانهقولهمثلوهو

هيالمصابيحوأنإ،التئانة)دربمجزئناهيالدنياالسماءأناثبتناقدونحن

.الستارةالكواكبوليس،النجومهوهنابالكواكبالمقصودف!نوعليه،النجوم

:نقول،هذاقولنافيشذأفيولطرد

فيمعآتظهرلاوهي.سبعة،الأرضغير،السيارةالكواكبأنرأينالقد

نأيمكنهلولكن،المصابيحأو،كالنحومساطعةتبدوإنهانعم.الواحدالوقت

السماء؟تزتنبأنها،الكوكبينأو،أحيانآلناالظاهرالسيارالكوكبعننقول

لا،نراهفيماالسماء،زينةلأن،بالإيجابالسؤالهذاعلىنرذانجدآيعسز

أنحاءتطززالتيالعديدةبالنجومتكونهيبل،الكوكبيناوالواحدبالكوكبتكون

المختلفة.السماء
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هو؟ما-التهيامةيو"الطواكبانتثار

.،2:!نفطاراأ!أتزتتكؤايهمبآؤ!ذا)

يحدثفيماننظر،القيامةيوم،الكواكبانتثارمنالمقصودنعرتحتى

..يومئل!للنجوم

.8،:الئزش!تأ"لمحئئت!ألئومقإذا)أ

ضوؤها.ذهب:طم!ت:المفسرونقال

فالآية.نفسهبالشيءذهابكلا،لأثرهإخفاؤكهوللشيءطف!كبأنوأقول

الوجودمننفسهالنجماختفاءلا،واختفائهالنجومضوءانطماسإلىئشيرالكريمة

له.الانتباهمنبذلاالمعنيينبينفرقوهو،العدمإلى

.2،:الحكولرأآنكدر!!لئجومأوإذا)-2

جعلتة:فانكذزالماءكذزثمن،نورهاوانطمستغيرتأي:انكدرت:قالوا

.وتناثرتانقفمت:وقالوا.والغبرةالسوادنحومائلآأي،كلإرآ

انكدازهوللنجوميحدثماأنفيواضحالقرآنيالمعنىأننرىونحن

هوبل،الأولىالآيةمعنىمثلوهوفناؤها،ولاتناثرهالا،اختفاؤهأيضوئها،

الآخر.أحدهمايقؤيانوهما،منهأوضح

نتائج:

ذهابهاغيرمن،ضوئهاانكدارفيينحصر،القيامةيوم،للنجوميحدثما-ا

انتثارها.أوهي
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الكواكبهوبهالمقصود!أقزتآتكؤايهمبل!ذا!:تعالىقولهف!نوعليه-2

قولهف!ننفسها،السيارةالكواكبهيالسبعالسماواتكانتولما.السيارة

مطوتمآؤآلمئئمؤتآ!مؤئؤتم!ض!ت!جييثاؤآلأزض!..أ:سبحانه

001ؤآالئتمؤتآلأزضيىغتزلأزض!آشذلمتؤتم!:وقوله،67:الزمرأ،.شيينةة

وهو)1(،الشمسيةبالمنظومةتنحصرالقيامةأنفيرأينالصحةيث!هدان48،:إبراهيم1

.أتزث"آلكؤايه!ثو!ذا!:تعالىوقولهيتفقما

بانقولهمفيالمفسرينمنجمهرةاليهذهبتقدماكيزهوهذاوتفسيرنا

.النجومانتثارهوالمقصود

.،والفرآنالعلمببنالباعة5كانجاانظرانفصبلمن4لمز()1
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ا،وول

دحؤها

..3(0:النازعاتأ!دحئهآلل!ذتغدؤآلازص)

للدحو:معافيثلاثة

ووشعه.بسطه-ا:دحوآالشيءدحا

..وساقهدقغة-2

بمعنىالذحيةالعافةوتقول.الرملفيالنعامتيض:والأذجتةوالأذخؤة

..البيضة

نتائج:

قدوهي،الأرضصفاتحولئعجزةحقائقثلاثإلىيشيرالأرضدخوإن

وهي:واحد،لف!فيكلهااجتمعت

قولهفيايضآالمعنىهذاوورد.عليهاللواقففتالخةمنبسطةالأرض-ا

.،02:ثيةلغااأ!سمطحتكئفلأزضيآلملسها):لىتعا

مداراتها.فيمتحركةفساقةوهي-2

الأقماروصؤزتهاالفضاءرؤادرآهاقدكماإهليلجتةأوبيضاويةأنهاكما-3

الصناعية.
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ضكل)12(

دحاها(ذلكبعد)والأرض

الصورةهذه،نحنأرضناغيرأرضأوطىءمنأولكانواالذين"أبولو-2،،ملآحوالتقط

القمر.إلىالطريقمنتصففيكانواعندماللارض

العين.رأيفي،كرةهيمماكثر،إبيضةأو،،)أذجئةتبدوالأرضإن

عليها:والنهارالليلتعاقبهوكذلك،دائمآ،الأرضظهورفيوالسبب

.،ه:مرلزاألفلىعمفقهارآوئيهئرزألتقايىغلىالتليكؤزإ
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للقرى3ممنيا-،وفااقر

.،7:أق001تقاتددلأرض!آإأ

فوقيمرناأينمابأننالنعلمداننا،واسعةبأنهاقديمآالأرضمذالعلماءفعتر

مأالث!ماليالقطبفيفئاوسوا:،أمامناممتدةوجدناهااتجا.،أيوفي،الأرض

،الآننعرففنحن.كرويةأنهاأى،مكانكلفيفوقناوالسماء،كيرهأمالجنوبي

لشىفهيلها،خذلاأنأبضآتعنى)مددناها(كلمةبأنالقدماء،عرففدمافوق

المكغب،ولا،الأسطوانةعلىلا،الكرةعلىالأينطبقلاماوهذاحذ،ولاحافة

الهندصية.الأضكالمنكيرهماولا

قلابم:

ممتئة.واصعةالأرض-1

كرهـبة.ومي-2
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الليلى-لمحل!والنياوالنياكلمحل!الليلىتطويو

ممنيا،للتطويو

.،ه:لرمراأ!..لتلىلئهارغ!اآويكتررألتقايىغلىلتلآيكؤر..)

كروية.الأرضكانتإذاإلأالآيةفيالمذكورالتكويريحدثانيمكنلا

ولقد.العزيزالكتابفيالأرضكرويةعلىلنادلالةالآياتاوضحهيالآيةوهذه

حيمئديعلموالمفهمقديمآ.،الناسعلىصعبآالحقيقةهذهوتصؤرإدراككان

في،يقفبأنهللأجسامالأرضجاذبيةبقوةيسمعلملقنتقوذوأق،الأرضبجاذبية

مدعاةفهومثلأ،منها،الأسفلالنصفوفي،عظيمةكر؟سطحعلىالأمر،حقيقة

كذئته.قد،ظنهفيالأرجحوهو،ائكأو،محالةلاساقطبأنهلظئه

إدراكللناسيمكنأنقبلمنالأرضكرويةبحقيقةجاءتقدإذآ،،فالآية

كلاهماينطبقاثنانوجهانلهالكريمةالآيةفيوالتكوير.طويلبزفيومعرفتهذلك

الواقع:على

الكروية.علىدالأ،التكوير-ا

ياكؤز"،9كلمةمنمشتقهوإذ،والدورانالتلفيفعلىدالأ،التكوير-2

رأسه.حولتقهاأيالعمامةالرجلكؤز:ئقال.ودازلقت

تدور.كرةهيالأرضبأنينطقالآيةفيالتكويرإن
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السحابمزتمزالجبالى

.88،:النملأ!..آلمئتحالنقرتمزؤهىمدصبئتخمتمبيقاآتجتالىؤترى)

خطأ.تظنها:تح!ئها

الأرضيةللكرةالرفيقالدورانذلك،الأرضدورانعلىأخرىآيةهي

وهي،الأرضإنثم.جامدةبأنهامعهتحسبهاحذارفقهفيبلغوالذي،الهائلة

فيماوكلإنها،بل،هيحيثثابتةالسحب0تتركلانفسها،حولبسرعةتدور

.سارتائىمحفوظآسقفآكذلكيتبعها،الجويالأرضغلاف

حركةإلىيشير(السحابمز)تمرتعبيرفإنالأرضبدورانالعارفولغير

لها.الرياحدفععنوالمسببة،نراهاالتيالسحابكحركةالجبال

الأرضتتتغالسحابأنأيضآيعلمفإنه،العلمحق،اللهبكتابللعليموأما

السريعة.حركاتهافي
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ل!وفاأوتاثضالجبالى

.،51:النحلأ!..ب!ختميدآنردىيمىلأزضيىآنيؤآلق)

.7(و6:لنبأاأ!صاآؤتالموأتجبا.ايههآلأزصآترتخغل!)

بت.ثوالآجبا:سيروا

.وتضطربوتتحركتميللئلا:تميدأن

.وتضطربتميدلئلابالجبالأرسيناهاأي،للأرضكالأوتاد:اوتادأوالجبال

ألواخوتتحركتتصأعالأرضأن،العشرينالقرنفيالعلماء،اكتشفلقد

الأرضباطنمنيخرجالذيفالجبل،بهئخنلاببطءولكن،دائمبشكلقشرتها

نأعلميآثبتولقد،جانبيهعنالأرضقشرةئئئتالذيالوتدبمثابةهوسطحهاإلى

أثبتتهحسبما،السفلىالأرضطبقاتداخلتقريبآونصفأمزاتأربعيمتدالجبل

.(الهولوغرافي)1التصويروسائل

.46ص،(1991)،المعرفةدار،السعودأبورفيق.د-أالقرآنفيورقميةعلميةحديثة"إعجازات(1)
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لمحريرةممايموالن!او-الليلىاختماف

ا!و!أسطححمحلممرالحياة!نمرمتاختمافيمالو!

لأؤلىلألميوآلخهارأثئلىوأختئضوالأزخمهأالئئئؤقيطتئفيإثأ

.،091:عمرانأآللئب"لأآ

والنهار:اليلاختلافمعانيمن

ا-نعافبهما.

مائللثكلنفسهاحولتدورالأرضأنلولاإذخواضهما.واختلاف-2

الآتي:أرضناعلىلحصل

الفصوللانعدمت-ا

السنة.ايامكلوفي،الأرضمنبقعيماكلفي (.والنهارالليلولتساوى-2

إمكانيةمعهتنعدمكبيرآتفاوتآوالنهارالليلبينالحرارةدرجاتلتفاوتت-3

.الأرضسطحعلىالحياة

فيوالماءالسحبوتوزيعالرياحتصريففيالبديعالنظامكللاختل-4

.الأرضبقاعمختلف
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23ءيلولى

!كاجممجهغيزكا

،كا!يص!ض!س

3!برء!،ة!ث!س7

.حو:كأء6فيكا3!،لمش!لأ؟!-لا-بر"ء7-/ءلالا،

لأ؟!!*!*ءسزطيأكابر/-

لا!لاغس"كا7!.،!سؤ!!

لا؟به!كو،لسنةاك!ء3!ش//كأ!!؟!،3

لأؤ!ئم"/3!س/بر!سى!كاص?

3ء3*لماكايو3!حبم؟01!!*!ءبم/!ء!!!صلأكا"ص!!سرر!!

ءغ3ك!ص!لإتن!لأءفيرنهاق!صرأ3!

كا!كا!كاثم3!!به!ئم3،ء،

كا!س!،.السنةفي

كه!!،الأ،!لكانونى7

؟ولم!3/لا!ص!فئم!!!ممملم!ء!ك!ب!لأ!!!،

)13(شكل

حولفيهتدورالذيالمستوىعلىتمامآعموديآليىنفسهاحولالأرضدورانمحورإن

بكونالواحدالأرضنصفأنذلكويفي.درجة5.23قدرهابزاويةعليهتميلهيبل،الثمس

الأربعة:الفصولحدوثمسببآ،أخرىأحيانآعنهاومبتحدآأحيانآالشصىنحومائلآ

آذار12:الربيعيالانقلاب

حزيران12:الصيفيالانقلاب

أيلول23:الخريفيالانقلاب

أولكانون12:الثويالانقلاب
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حماتاأوفأا

فمجزةقمايمث!ثة

.،52:الفزش!تأيهقائا!لأزضىآتخقليآلؤ)

كقت:

وضثم.-تجقغا

.والطيرانالقذوفيأشرغ:منظورلابن!العرب"لسانوفي-2

قديم.تفسيروهو،والأمواتللأحياءضافةجامعةأي:جمفاتآ:قالوا"

الآيةهذهمعجزاتومن،معجزةأخرىلمعانيئ،ذلكفوق،الآيةفيوإن"

على:دلالتها

.الأرضحركة-ا

البالغة.وسرعها-2

الخالقين.احسناللهفتبارك
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لمرلثعواالحرسل!

وماآالتممؤلقفيمالبماولالؤأيينةلاتآضنما؟آتقيؤمآلشمموإبه!الألأآلئه")

ؤلا!قهخوماآيذيهزتينماتققغبإديوحإلأ7عنتمايممثقغآلذىذامنآلازضيئفي

ئئئةؤ،ؤآلأرضآخمصنؤقيكرتيتاويمعشتماةبماإلاجمتيال!ينبمثنئصئجيالولت

.،552:البقرةأأقظير!لعلىآوهو!هما

مفلىمة

حقيقةتعالىبينفلقدثابتةالأرضأنفيهيحسبونالناسكانالذيالوقتفي

.33،:الأنجياء1!يمتبحونققكلقكل):بقولهكلهلأمرا

الله،كتابفيجاءقدماورغم،هذاالقديماعتقادهمعلىظلواالناسولكن

محمدبنزكرياجاءحتى،الميلاديعشرالرابعالقرنحتىأي،أخرىقروفيسبعة

،(061)9وغاليلو،(4551)وكوبرنيكوس،(()1م2831هـ=682)تالقزويني

.الأرضبدورانفقالوا

مركزهيالأرضأن،الناسومعهمالعلماء،فيهاعتقدالذيالوقتوفي

كر؟داخل،الثابتةالأرضحولتدوروالكواكبوالقمرالشمسوأن،الكون

اعتقا؟وهو،كلهالكونهي!"الكرةتلكوان،النجوممنضيزأحزااو،مرصوصة

علىدائمآمتحزكة"والأرض:"الموجوداتوغرائبالمخلوقات"عجائبكتابهفي،القزوينيقال)1(

منالادؤرلانفسها()علىالأرضدورانمنهو)تماالفلكدورانمننراهوالذي.الاستدارة

171ص،4ط،فزوخلعمر،العربعندالعلوم"تاريخانظر2480(:)1،الكواكب(دوران

8491().
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بعديع!تقدونالعلماءظلوبينماأيضآ،الميلاديعشرالرابعالقرنحتىسائدأظل

كله.الكونهيمجرتنابأن،2391عاموحتى،ذلك

أوسعهوالكونأنبحقيقة،قرنآ41منأكثرومنذ،تعالىاللهكتابجاءفلقد

تكونأنتكادلاكلها،مجرتنابلكلها،الشمسيةالمنظومةإنبلبكثير،ذلكمن

الدليل:هـاليك،الكونسعةبجانبشيئآ

.،ه:ا!ذكأ!..آلذتابتمحبيحألمئمآولقذزلا):سبحانهالحققال-ا

هيتزينهاالتيالمصابيحدمان،التبانةدربمجرةهيالدنياالسماءبأنقلنا

لاواضحةدلالةدذقد"الدنيا"بالسماءلهذهتعالىوصفهأنكيففانظر.النجوم

قدماوهو،كثيراتغيرهاسماواببكثير،منهاأبعدهوماهناكأنعلىفيهالبس

المجزاتعلىدلالتهاإلىأشرناوأنسبقوالتي،،الغلىباالسماواتسبحانهوصفه

كله.نعرفهالذيالكونعلىأي،الأخرى

ذدقدبالنجوممزتنةبانهاالتتانة"دربةمجزةالدنياللسماءسبحانهووصفه

:أنعلى

أكبروهي،نراهالافهي،بكثيرمنهاأبعذالدنياالسماءغيرسماواتهناك)1(

ئعزفلمبمااللهكتافيجاءقدكيففانظر.رؤيتهايمكنناالتيالنجومكلمنوأبعد

أمزوهو،الكونفيومنتشرةعديدةأخرىمجزاتوجودمن،العشرينالقرنفيالأ

.أهابل9الأمريكي.الفلكيالعالميدعلىا239عامإلأيحدثلم

محصورة،النجومزينةأيبنا،المحيطالفضاءفينراهاالتيالزينة)ب(

ولذا،المجردةبالعينمرئييماغيرفهيمنهاالأبعدالغلىالسماواتأما،الدنيابالسماء

قدمفامنهانبصرهلاالذيوهذا.الزينةوصفإلينا،بالنسبةعليها،ينطبقلافهي

93،.و38:ا!افةأ!لآنج!ونوقا.ت!رونبماافت!مقلأ):قولهفيبهتعالىأقسم

.55،2:البفرةأ!..ؤآلأر!آالتممؤقيكرسيئهودممع..):سبحانهلوقا-2

يمدصه
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ت!غوالأرضالسماواتإن)هل:الصادقجعفرالاماميسألونأناشجاء

كانتف!ذا؟،،والأرضالسماواتيسعالذيهوالكرسيانأم؟الكرسي)تحتوي(

)الكرسي،يكونفكيف،كلهالكونهييومئد،الناسظنفي،والأرضالمماوات

،والأرضالسماواتتغالذيهوأالكرسي(بأنفأجابهمويحتويها؟امنهاأكبر

كله،الكونهي،والأرض)السماواتكانتف!ذا،أدهشتهمقد،شكلاإجابةوهي

منها؟اأكبزهومايحتويهاإذآهيفكيف،ظتهمفي

لكرسي!ا9بةمكلماتنيمعا

شملته.:شيءكلرحمئهووسعت.وسيعفهو،عنهتصقولملهال!غ:ؤيمغ

نأأي،وأعظمالثانيمنأكبرالأولأنعلى،بالبداهة،يدلذلكإن:وأقول

."الثممسية)المنظومةأو،والأرضالسماواتمنأوسمعالكرسي

عل!.بشقلا:يؤدهلا

والعلماءالأئمة-آراء!"الكرسي

)ضافةكمثلهي"كرسيه(:قولهفيتعالىاللهالىإالكرسي،إضافةإن-ا

ؤآلزتحجؤآئقآلمبللتهآلفيئتئتيؤطفزأ:قولهفيسبحانهإليهأالبيت(

هوكما،مكةفي،الحرامالبيت1هوهناالمقصودفالبيت26،،:الحجأآفمبر2"

بالمعنىبيوتأليستأالله)بيوتأنكما،بالحجلعبادتهبللسكنهل!ش!فهو،معروف

يمقصدلاالتيالمساجدهيبل،تعالىلهمساكنليستهيفهي،عليهالمتعارف

.والدعاءبالصلاةوحدهتعالىدتهالناستعتدإلامنها

يا،البيتلكلمةالمعروفبالمعنىهناليست"البيتةكلمةأنومثلما

نأعرفناذلكعرفناف!ذا.المعروفالكرسيهوليسهنا)الكرسيئ!ف!ن،المسكن

للسكنئ.هولي!هناالبيتأنمثلماللجلوسهوليسهناالكرسي
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قال.!..زيكصش)ؤضل:تعالىقولهفي)العرش(،هووكذلك

للسكنى،البيتوليس،البيتك!ضافةتعالىاللهالىالعرشأإضافة:القرطبي

.أالعرشفكذلك

،فحالفذلكللجلوسهوهنا،العرشاو)الكرسي،،بأنأحدقالقدولو

.،11:الشورىأ

وإنما،ينزلأنيحتاجولاينزللاالله)إن:"نهغاييلإيخة!فيعليالإمامقال

يتحزكأويحزكهمنإلىيحتاجمتحزكوكل،وزيادةنقميىإلىينسبهمنذلكيقول

تحريكأوزيادةأوبنقصيىتحذونهحدعلىلهتقضواأنمنصفاتهفيفاحذروا،به

.!مكانيحذهلاالله"إن:وقال،قعودإاونهوضأواستنزالأوزوالأوتحزكأو

نأ،الفرمتفسيرفيالبيانةصفه9في،مخلوفمحمدحسنينالشيخوذكر

()1(.المحدثاتمشابهةوعنالجسميةعنتعالىتنزيههكمال9

للغةاءعلماءارآض

إلىنرجعأنمنبذلا)الكرسي"كلمة،دلالاتأو،دلالةنعرفوحتى-2

أولآ.اللغةعلماءآراء

يأ،وتلازبتراكتم:وتكارمن4الشيتكزش:منظورلابنأالعرب"لسانفي

واشتد.ضفمت:البناءأشوتكزس.تماسك

)1(

.كراسوالجمغ،بعضإلىبعضهاالمضمومالقلائد:اليهزسيئ

نظمين.ذاثأي:جمزشينذاتوقلادة

بمخلوقاته.ربهمئشئهونالذينهمالئثتئقة

جم.)نهيقولونالذينهموالفخ!قة
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فقدبعفيىفوقبعضهجعلماوكل،بعضفوقبعضه:ومتكزسفكزسونظم

هو.وتكزسكمس

الكتبمنوالكزاسة،قلبهعلىعلمهازدحمإذا،الرجلكيرش:الأعرابيابن

لتكزسها.بذلكسميت

بعض.إلىبعضهالشيءضئم:والتكري!

.كانشيءأيمنالجماعةوقيل،الناسمنالجماعة:اليهزسيئ

الأصل.:اليهزس.أصله:الشيءوكزش

.الكافبكسريهزسيقالواوربما،معروت:والكزسي

فوقبعضهأو،البعضبعضهإلىالمضموم:علىإالكرسي"كلمةتدذ:إذآ

المتراكب،الخيوطفيوالخرزكاللؤلؤالمنظوم،كانشيءأقيمن،بعض

،والقدرة،نفسهالعلمهوأو،بالجلمالمزدحمالشديد،الصلب،المتماسك

والففك.،والسلطان

:"و"العرش""الكرسيفي)ص(اللهرسولأحاديثمنزويما-3

إلأالكرسيفيوالأرضالسماواتإما:قولهمجاهدعنالقرطبينقل.

."فلاةأرضفيفلقاةحلقةبمنزلة

أنهعطاءعنرويما"،القرآنتفسيرفيالبيان"مجمعفي،الطبرسيونقل.

وما،فلاةفيخاتيمكلحلقةإلأالكرسيعندوالأرضالسبعالسماوات"ما:قال

."فلاةفيكحلقيماإلأالعرشعندالكرسي

روايةفيعباسابنقولالتفسير"علمفيالمسير"زادفيالجوزيابنونقل.

أرضفيفلقاةكحلقيماإلأالكرسيفيالسبعالسماواتإما)ص(:النبيعنعطاء

".فلاة

يا"قلث:قال،ذيىأبيعن،الخولانيإدريسأبيروايةعنالقرطبيونقل.

ماذرأبايا-قالثم-الكرسيآية:قال؟أعظمعليكأئزلماأئ،اللهرسول
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علىالعرشوفضل،فلاةأرضفيملقاةكحلقيماإلاالكرسيمعالسبعالسماوات

."الحلقةعلىالفلاةكفضلالكرسي

عنوردقدأنه،البقرةسورةإتفسيركنابهفيالعزيزعبدأميرالدكتورونقل.

)والذي)ص(:اللهرسولفقالالكرسيعن)ص(النبيسألأنهالغفاريذرأبي

بأرضئلقاةكحلقةإلأالكرسيعندالسبعوالأرضينالسبعالسماواتمابيدهنفسي

.!الحلقةتلكعلىالفلاةكفضلالكرسيعلىالعرشفضلدان،فلاة

السبعالسماواتأنالو:قولهعباسابنعننفسهالمصدرنقلكما.

الحلقةبمنزلةالآالكرسيسعةفيكنمابعضإلىبعضهنئ!ي!طنالسبعوالأرضين

."المفازةفي

مناقشة.-)ص(الثهرسولاحاديثمننتائج-4

مقارنتهاعندالثصمسية(،المنظومة)=والأرضالسبعالسماواتليست.

أمزوهو.المقفرةالواسعةالأرضوهي،فلاةفيحلقةكمثلإلآ)الكرسي،،ب

أكبراوكشمسناشموسهيالنجومأنمنالقرنهذافيالإنسانعرفهقدبمايذكرنا

ألف505-025إلى(التبانة)دربمجرةفيمنهاعذوهقدماوصلوهيمنها،

إلىبالنسبة،الشمس!يةالمنظومةاو،السبعالسماواتجسمصغرإن.نجم)1(مليون

نحن.مجزتنا،المجزةإلىبالنسبةالمتناهيحجمهابصغريذكرنا،،)الكرسي

!الكرسيئ!عنعليللأمامحديث

قال:قالعليللأمامحديثآ،تاريخهفيعساكرابنعنالقرطيي)2(،نقلولفد

إذآ".تعالىاللهالآيعلمهلاالكرسيوطول..لؤلؤة)الكرسي)ص(:اللهرسول

ويصل،شكلهفياللؤلؤةيشبهعظيمجسئمهو،الحديثهذاحسب،فالكرسي

.انوراني)جسئمهوأو،يمعقملاماالىطوله

.(91)65239ص،المعرفةارد،االكون5،ساكانكارل.د(1)

.552الآية،البقرةسورةتفيرفي،276ص،2!،،القرانلأحكامالجامع5،القرطبي)2(
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ضخمةكلؤلؤ؟،القراقبفيبعيد،منتبدو،مجزةأية،المجزةإن:وأقول

فيها.وتزدحم،النجومأضواء،الأضواءفيهاتتلألأ

الباهرالضوءإنه؟الأجساممنسواهاعفا،لؤلؤةأية،اللؤلؤةيميزالذيوما

يشغأئهبذلكوتعنييتلألأبأنهالشيءعنوتقول.الأبصاريخطفالذيواللمعان

الباهر.الضوء

انبعاثعلىيدذقدالأولإنيتلألأ؟:وقولك،ي!ثخ:قولكبينالفرقوما

سريعانمتواليانوانخفاض3ازديافهوالتلألؤوأما،تتغيرلاثابتةإضاءةبشدةالضوء

عنديعتبر،وصفوهو،العينرأيفينراهالذيذلكالضوء،سطوعشدةفي

علىأو،الجومعلىوقفآ،الواسعةوبأبعاده،أجراممنالكونفيماعلىالكلام

.المجزاتعلىاي،العظيمةمجاميعها

الكونيالمستوىفي،ينطبقلا"لؤلؤ!أبأنهإكرسيئ"لد)ص(النبيئووصفث

فيمنها،تنبعثاللؤلؤةولكن.المجزةأو،النجمعلىإلآ،نعرفهالذيالواسع

واحد.شعاغلا،متلألئةعديدةإشعاعاث،عنهامتك!رة،العادة

منهاأينسحيقةأبعابعلىيدذ،اللهالآيعلمهلاالكرسيطول9:وقوله

الشمسيةمنظومتناأوارضناؤشمغهوماإذ،والمتواضعةالضئيلةالأرضيةقياساتنا

:يعادلماأو،ضوئيةسنة00.001طولهايبلغالتيأالتئانة"دربمجزةإلىبالنسبة

00.501*050،050،00.(0059=000،050.000،000،005.559

أبدآ!شيءينتكونانتكادلاكيلومترأ؟

يعلملاممايتلألأشيءبأنهالكرسيهذا)ص(اللهرسولوصففيأرىولا

صفاتهافيالمجزةإلأ،الحديثالعلمعرفهقدفيما،يشبههماأرىلا،تعالىاللهإلأطوله

.()صاللهرسولعنعليلإمامارواهقدمائبعجامنأعجوبةوهي،وأبعادها

الشمسيةالمنظومةمثلقدكيف)ص(،النبيحديثفي،أخرىمزةوأئالر،

مساراتهادىالى،الكرويةالسيارةالكواكبأشكالإلىيشيرذلكأنوكيف،بالحلقة
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وحولنفسهاحولفيهاتدورمر؟كلفي،حلقةاو،دائرةترسئمهيإذ،الدائرية

منالملايينآلاففيهاتجعلأنيمكنكوهي،الفلاةفيللحلقةورمئك.الشمس

.مجزةأئةبهتزدحممماالنجوممنالملايينآلافكمثلهو،الحلقات

نأإلى،كذلكتشير،)ص(النبيعنالمرويةالشريفةالأحاديثإنثم.

كانتهـاذا.الفلاةفيالحلقةكمثل،أخرىمرة،هو""العرشإلىبالنسبة""الكرسي

بالنسبةالشمسيةالمنظومةكمثل،!الكرسيةإلىبالنسبةققيسة،والأرضالسماوات

هو،عظمتهفي"العرش!الىبالقياسالآخر،هوةالكرسيئ"،فإن،المجزةإلى

.المجراتمنالملايينآلافمنيحتويهوبما،كفهبالكونقمي!ةالمجزةكمثل

."و"العرش""الكرسيفي،وآراء،مرويةاخرىأحاديث-5

الله،عبدأبيعنرويوقد،العرشدونسريرالكرسيئإن:الطبرسي-ا

.عطاءعنزويمامنهوقريب

أكبرأي،والأرضالسفواتوسععطيمجسئمالكرسيإن:الرازيالفخر-2

الأخبارفيوجاء-الكرسيآيةأي-الآيةهذهفيوردالكرسيلفظأنواعلممنها،

السابعة.السماءوفوقالعرشتحتعظيمجسمأتهالصحيحة

.العرشدونالسابعةالسماءفوقكرسىإنه:الجوزيابن-13

هائلخفقالكرسيإن:!البقرةسورة"تفسيركتابهفي،العزيزعبدأمير.د-4

آيةاللهجعلهالذيالعرشودونوالأرضالسفواتمنأكبروإنه،اللهخلقمنعظيم

سلطانه.وعظيموهيمنتهقدرته

الففك.معنىفيعادةئستعملالكرسي:!القرآنظلالإفيقطبالسيد-5

سلطانه.وسعهمافقدوالأرضالسماواتكرسئهوسعف!ذا

نتيجة:

ثمانية،الأرضمعوهي،السيارةالكواكبهيالسبعالسماواتإنسابقآقلنا

لها.الخارجيالحذالسابعةالسماءفتصير،الشمسيةالمنظومةأنهاأي
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السماء،خارجأو،فوقيمتد"الكرسي!أنإلىالشريفةالأحاديثوتشير

جدأ.بكثييرمنهاأكبزفهو،تفسيرنافيالشمسيةالمنظومةخارجإلىأي،السابعة

.!)الكرسيئمنأكبزهو!"العرشأنإلىئشيرأنهاكما

التيالأحاديثمجموعةمؤذىعنمؤذاهافيتختلفلاالأحاديثوهذه

معهايتفقكمابعضآ،بعضهايقؤيوهيبعضها،معكلها،،تتفقإنهابلسبقتها،

."و)العرش،أالكرسيتفسيرفيإليهتوضلناالذيالاستنتاجأيضآ

العشرينالقرناكتشافاتفيالحديثالعلمفعطياتأنكيفلنايتبينوهكذا

جاءقدمفاو"العرش"!الكرسي!دفهمناعلىجديدآضوءآجانبإ،من،أئقتقد

اللهرسولأحاديثفيجاءقدما،آخرجانمبمنتؤئد،وأتها،تعالىاللهكتابفي

قرنأ.14قبل،معناهماتوضيحفي)ص(،

والحديث.التفسيروعلماءأئمةآراء-6

اللهجمفئمبهالمرادوأن،الجلمهوأالكرسي!بأنمنهمغفيرجمععنجاء

ومجاهد،عباسابنوعناللهعبدوأبيجعفرأبيعنالطبرسيرواهوقد.تعالى

والدنيا،الدينقواتمبهملأنالأرضأوتاديقالكماكراسيللعلماءيقال:وقال

كراسي،للعلماءقيلومنه،الجفمتضمالتيالكراسةومنه:فقال،الطبريورخحه

.الأرضأوتاديقالكما،عليهمالمعتقدلأنهم

الشاعر:قال

تنولثحينبالأحداثكراليمىوغصبةالوجو؟ليفقبهمتخفث

الأمور.بحوادثعلماءأي

وملكه.وسلطانهقدرته:كرسئه:وقيل

لكبريائه.وتمثيللعظمتهتصويرالمقصودإن:والزمخشريالقفالوقال

بمامحيطتعالىجملمهأنأي(والأرضالسموابكرسئه)ؤليمغ:المراكيوقال
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منيعلمونلاوبما(خلفهموماأيديهمبينما)يعلم:بقولهعنهعترممايعملون

.الكائناتسائرشؤون

وقدرته.وجملمهفلكه:كرسئهةمغنيةجوادمحمدوقال

بعضأبعضهايكفلقعالخ

بعضهائصادملاوتفاسيرمعافيمنذكرناهقدماكلإن،أعلموالله،وأقول

الأولالمعنىإلىتضافوهيبعضآ،بعضهايكفل،رأيناقدوكما،إنهابلبعضآ،

تنطبقعديدة،وجوةأو،معافيفهي)ص(،اللهرسولعنجاءقدفيماذكرناهالذي

.الحالواقععلىكلها

وأنهاكيفالعلماء،تناقلهقدفيماالكرسيئلآيةالعظيمةالمكانةتواترتولقد

وأن،علمهوسعة،ملكهوواسع،سلطانهوعظيم،تعالىاللهقدرةالىتشير

قرونستةبعدوحتى،العلماءظنهاالتيالشمسيةالمنظومةأي،والأرضالسماوات

وأصغربل،بحرمنكقطر؟إلآليستهيإنما،كلهالكون،الكريمالقرآننزولمن

العظيم.اللهففكإلىبالنسبةذلكمن

فيوماأقممول!فيما):الكرسيآيةفي،تعالىقولهإلىأخرىمرةوآنظز

!ههأ؟تؤولاوآلأرضآ!ؤلئ!سصئهولممع):ذلكبعدقولهثم!آلأزض

فلكآ،الشمسيةالمنظومةأو،والأرضالسماواتكانتفإذا!،أئعطيصألعكوهو

،الكونفيذلكمنأعظئمهوبمافكيف،وجملمه،وسلطانه،قدرتهوتحتتعالىلثه

كلها؟المجزاتأو،كالمجزة
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المرلثع

قئآشتؤئغ2آتايحؤفيؤالأزضىآفمنؤتلخقأتذىألتةزئبهغإت)

.،45:لأعرافاأ"..لضتثنآ

مناقشة-اللغة

؟اصتوى

:قال.وظهراستولى:استوى:منظورلابنالعربلسان

ودأجمفراقيغييرسيفبينالعراقيعلىيشز:استوىقد

وملك.استولى:الشيءعلىاستوى:الوجيز

كناية،الففكسريرعلى"استوى:ئقال.وطهزاستولى:علىاستوى:المنجد

التملك.عن

الكاملةالتامةالسيطرةوعلىالمفكعلىتدل،كلها،المعانيهذهان:واقول

:نظراتالأمرهذافيلنال!ان

خ!يمبقدكما،الإنسانتخ!حثولقد.!آلضثى!أش!توئ!:تعالىقال-ا

ظنأتهإلأ،والفوقيةالاستعلاءعلىيدذ!!):سبحانهقولهأن،الكثيرون

الشب:لاليك،خاطىء

تبعهاقد)استوى(أنتزأالعراقيعلىيشزاستوىأقد:الشاعرتولإلىانظر

هو:اللغةعلماءعل!أجمعالذيهنا،علىأ،"استوىومعنى)على!.الحرف

ؤورلتة،،العراقتقكقدهذايشرآأنبالبيتفالمقصود،وطهز،وتقأ،،"اشولئ
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قولهم:أنبجلاءأوضحتقدالمعاجمإنبللا.فوقهصارأنهلا،عليهوسيطر

علىاستويث:فقولكغير.لاالتمقكعنكنايةهوالففك!سريرعلىاستوى9

.أجمعواقدهذاوعلى،فوقهصرتأئكلا،عليهوسيطرتك،لهملككيعنيالشيء

وسيطرثملكئهكقولكهوالشيء،علىاستويث:قولكفإنوبالاختصار،

عليه.

استولى،:معناهاأنوجدناعلى،استوى9معنىعلىمعجمأقيفتحنالو-2

،؟"استولىدالمعجميالمعنىهوفما.وقلأوظهز،

وقامأمرهققك:ولايةوعليهالشيءؤقىليئ.قىليئ:استولىأصلالوجيز":لا

وتولى.واليفهو،بهوقامأمرهمققك:القوتمؤؤليئ،عليهتسفطالبلذ:ؤقىليئ.به

به.وقامتققده:الأمز

.يدهفيوصارمنهتمكن:عليهواستولئ،الغايةبلغ:الأمرعلىواستولئ

المنجد!.9فيجاءماومثله

وسيطرته،تعالىئفكةيبين"العرشعلىاستوى9:سبحانهقولهفإنوهكذا

وإذا.وعلمه،منهوتمكنه،ئلكهبأمروقيامه،وولايته،وقدرته،والمطلقةالتامة

عينه.الشيءهوالكونفإنتعالىاللهفلكهوالعرشكان

.الخفاءبعدبرز:طقز-3

به.قخز:بجلمهظهر

غقبا.:عليهطقز

:لعرشا

.أمرهقوايممنعليههومافدتم:عرشهوثل،الففك:الغزش:العربلسان

.والمنزلالبيت:والعرش،عرهوذهبامرهوهئ:وقيل
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ملكهذهبإذافلافيعرشىثلئقال.والسلطانالملك:العرش:القرطبي

زهير:قال.وعزهوسلطانه

التغلبأقدامهادلتإذودنيانعرشهائلوتدغنسآتداركئما

""العرشفيوتفاسيرأحادبثمنزويما

"الكرسي"موضوعفيسابقآذكرماكير

ولزمهمحمولآاللهضتزفقدالعرشفوقاللهأنزعم"من:الصادقجعفرالامام

يخلواوشيءعلىأوشيء،فياللهأنزعمومن،منهأقوىيحملهالذيالشيءأن

جمقاسلاشيءكلخالقوالله،المخلوقينبصفةوصفهفقدشيءبهجمشغلأوشي،منه

.أمكانبهيشتغلولامكانمنهيخلوولا،بالناسئشتةولابالقياس

منواكثر.الاستواء.مسألةهذه(:العرشعلىاستوى")ثم:القرطبي

فمنوالتحئزالجهةعنسبحانهالباريتنزياوجبإذاأئهوالمتأخرينالمتقدمين

منوقادتهمالمتقدمينالعلماءعائةعندعليهاللازمةولواحقهذلكضرورة

منيلزملأنه،عندهمفوقيبجهزفلي!س،الجهةعنوتعالىتباركتنزيفةالمتأخرين

والحتزالمكانعلىويلزمحئز،اومكافيفييكونأنبجهةاختصتمتىعندهمذلك

فعلو:قلت.المتكلمينقولهذا..والحدوثوالتغئرللمتحيز،والسكونالحركة

لهيجبفيمافوقهليسأي،وملكوتهوصفاتهمجدهعلؤعنعبارةوارتفاعهتعالىالله

العليئلكنه،وبينهبينهمشتركآالعلؤيكونمنمعهولاواحد،الجلالمعانيمن

الففكاستوىماأي،الففكبمعنىالآيةفيالعرشيزؤذوقد.سبحانهبالإطلاق

وعرأ.جللهإلأ

الخوضتركوالخلفالسلفمنالمحققونالأئمةاختارهالذي"إن:الرازي

ئحال.ظاهرهعلىاللفظحملأنعلىالقاطعالدليلإقامةبعد،التاويلتعيينفي
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تذهبكماولي!،بالاسمالآالبشريعلمهلامماتعالىالاله)عرش:الرافب

محمولآ،لا-ذلكعنتعالى-لهحاملآلكانكذلككانلوف!نه،العائةأوهامإليه

نإزالآوثينتزولأآنؤالأزض!آلمئصمؤتيممممثآلئة!إن!:يقولتعالىوالله

."،14:طرناأث!ئغو؟تنث!مقآضمصكهما

المحسوسالعرشعلىيجلسكيجسمآتعالىالله"ليس:مفنيةجوادمحمد

بماالظاهرتأويليجبوعليه،خلقماجميععنغنيوهوحيز،إلىافتقرلىالأ

هناوالتأويل،اللهجمفمإلىالتفويضوجب"لمالأأمكنإناللغةوقوانينالعقليجيزه

:العرشومعنى،استولى:استوىمعنىأنالعلماءأكثرعندوهووعقلآ،لغةممكن

عنصرفهوجوبإلىالمتكلمينجمهور"ذهب:مخلوفمحمدحسنين

القفالالإمامقالكما-منهالمرادوأن،التفصيلعلىتأويلهوإلى،لاستحالتهظاهره

على4الاستواديهزوقد،مخلوقاتهفيحكمهونفذ،أمرهواطرد،مفكهاستقامانه-

."القرآنمنآيابسبعفيالعرش

جسم"الكرسيئ9بأن،رأيناقدوكما،الشريفةالأحاديثتواترتلقد:واقول

وأن،بكثيروأعظممنهأكبرهو"العرش9وأن،السابعةالسماءفوق،متلألىء،عظيم

.الفلاةفيكالحلقةهو"العرش9إلىبالنسبة!الكرسي9

بهالمقصودأن!آلضيفىكلهآشتوئ):سبحانهقولهتفسيرفيلنااتضحولقد

.بمرادهأعلموتعالىتباركوالله.كقهالكونأو،تعالىمفكا

اتوآتقؤآلتتايئينسمتعاؤتقذةاتيتك):فقالبالعظيمالقرآنتعالىوصفولئن

إلأإئةلأآدئه2):جلالهتجلفقال،بالعظيمعرشهوصففقد87(:الجخرأآلغظم!

آدئه"لأحمتميصفقلتولؤأهإن!ال!:وتال،6،2:النملأ"!آئعطيرآلعرش!هورث

.(921:لتوبةاأألحظمو!ولمحردثىآرثوممودولمخفثهوعلولأاإلة
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:الكزبعندربئيدعو)ص(اللهرسولوكان

الحليم.العظيئماللهالآإتهالا

العظيم.العرشرلثاللهالأإتهلا

السبع،السماواترلثاللهالأاتهلا

.،الكريمالعرشوردث
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ثمانيةيومنرفوقييوتذلمحرلثعويحملى

يتة.ئؤاآؤتع!ئتيؤت!ذ)

ؤاهتة.ئؤق!اقصآلمئنأ4ؤأنمثمفمتى

يهأغلىآزطوألققك

.(1-517:الحاقةأ!ثمييةيوبذصقوقهتمرئكصثىوتحل

الآيةمعنىفيالعلماءآراء

ولماذا؟؟الئمانيةهممن

إضافةثم،الملائكةمنصفوفثمانية:عباسابنقال)ثمانية(:القرطبي-ا

ومعنى.العرشفكذلك،للسكنىالبيتوليسالبيتكإضافةتعالىاللهإلىالعرش

ولافوقهمالخققةالملائكةتحملهالعرش:الشذيقال.رؤوسهمفوقأي!"فوقهم

الذينالملائكةفوقالعرشخققةأناي!)فوقهموقيل.اللهإلأالعرشخقلةيحمل

القيامة.أهلفوقاي"فوقهم9وقيل.أرجائهاعلىالسماءفي

المؤمنينأميرالجاثليقسال9:"الكافيمن"الأ!ولفيالرازيالكليني-2

عزاللة:فقال؟يحملهالعرش!أمالعرشقيحملوجلعراللهعنأخبرنيفقالعليآ

عزاللهقولوذلكوبينهما،فيهماوماوالأرضوالسماوابالعرشيحاملوجل

مقآئسمكهصاإلقزأتتآؤث!تزولأآنؤآلأرض!آلمئممؤتيمميمثأقة!إن):وجل

.!(14:ناطرأ!غفوبم!يماتمتاإت!ئغ!ينآصم

السماواتجوانبعلىواقفونالملائكةة:مخلوتمحمدحسنين-3

."صفوفهممنأوالملائكةمن:()ثمانية.تتشققحينوحاقاتها
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النواحي،:والأرجاء،الملائكةبالققكالفرادة:مفنيةجوادمحمد-4

والله.وهناكهناالفضاءفيالملائكةتنتشرالقيامةيومالسماءخراببعدوالمعنى

ئرادأنوالممكنالجائزفمنوعليه،كالسلاطينالعرشعلىيجلسلاجلالهجل

يعر!أحدلاسبحانهدتهومخلوقابكائنابوبحملهوالاستيلاء،الففكبالعرش

الأرضتدميربعد:بمجموعهاالآيةومعنى،ثمانيةأجناسالثمانيؤوبعدد،شيئآعنها

تعالىبتدبيرهعامرةقائمةالمخلوقاتمنأجناسثمانيةيبقىالمعهودةوالسماوات

.أقاطعدليلالىفيحتاجإثباتهاأما،ذاتهافيممكنةكفكرةهذانقول.وعنايته

:وأقول

شك.لا،القيامةيومفيهيالكريمةالآياتإن

فهي،وتأخيرتقديئم!قحيةئؤقذفؤقهتمرئكعتىش!وكل):تعالىقولهوفي

يومئل!.فوقهمزبأعرشثمانيةويحمل:تعني

وسلطانه،،مملكتهأو،تعالىملكهأنهعلىالبينةدئتفلقدالعرشفأما

وعلمه.،وقدرته

الثمانية؟هؤلاءهمماأوهمفمن.

همالملائكةكانهـاذا.الأنبياءبأنهموقيل،الملائكةبأنهمالتفسيرفيجاء

مملكته.فيتعالىاللهبأمريقومونأنهمإلى،نراهفيما،يشيرذلكف!نالمقصودين

الله.بعرشتطوفالملائكةإن:"البلاغة"نهجفيعليالإمامعنجاءولقد

ثمانية؟،يومئد،همولماذا.

أفيفإلى،مملكتهفيتعالىاللهلأمرالملائكةتنفيذإلىتشيرالآيةكانتإذا

الثمانيةرقمإنمنه؟نستنتجهاأنيمكنالتيالدلالةهيوما،الثمانيةرقميشيرشيء

.الألبابحئرتالتيالكريمةالآيةلهذهالفهممنمزيل!إلىيوصلناأنيمكنمفتاع

يومفي،وهي،سبحانهالحقأوامربإنفاذدومآتقومأنهيالملائكةوظيفةإن

القيامةإن"والقرآنالعلمبيناالقيامةكتابنافيقلناولقد.ايضآبذلكتقوم،القيامة
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الكواكبأو،السبعالسماوات+الأرض+)الشمسأي،الشمسيةالمنظومةتصيب

انهيارتعنيالشص!،احتضاربسبب،الثمسيةالمنظومةقيامةإن.(الأخرىالسيارة

منانفلتتالتيالثمانيةالأجرامهذهبقاياإنوتناثرها.الثمانيةالشارةالكواكب

الكواكبهذهان،لهاالمحتضرةالشمسجاذبيةفقدانبسببالشمسحولمداراتها

ثمانية،يحملهاأو،أمرهاعلىيقومقد،العظيمالواصعاللهئفلثمنوهي،المتناثرة

أعلمتعالىوالله.اللهمخلوقاتمنغيرهاأو،تعالىالهبأمرتأتمرالتيالملاثكةمن

.بمراده
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النجو"بمواقماقلبييفما

.لتحو!آبمؤقيأقمييصفلأ!)

غطيف.لؤتغقمونتقمممووإتم

كتنتم.انلقؤإئ!

ئكولز.يهئئنفي

.آكالقرونإلألأتضتمة،

.0،8-57:تعةالواأ!آلقايينزقيين!نردل

وأئ!يصم.أيةأتميئمفلا

**!هـ

إتنيوالله9:قولكنحو،عليهوفق!مآبهفق!مأهناكفإنئق!يمئمعندما

!إننيقولأأنكما،بهفق!مهو"الله9أنأي،تعالىبالئههنائق!يئمإتك."تصادق

عليه.فق!مهو"لصادن

عنه.الشكونفي،عليهالفق!يملتوكيد،أساسآ،الق!ئميستعمل

!*!

بالأمورئقيمئمفإته،الكريمالقرآنفي،وتعالىتباركالحقئقيغوعندما

قدرتهعظيمعلىيدذومما،إنسانلكلجييئئتنهومما،خفقهمنالجليلةالعظيمة

بذلكسبخانهالحقئقيغ.فيهيماركماأنكانلأفييمكنلاومما،صنعهوبديع

وموعظة.،وتذكيرآ،عليهللفق!يمتوكيدآ
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فينظيزلهتيرذلمقسئموهو،النجومبمواقعالعظيمقسمهتعالىأقسمولقد

يأتيهلاكتابآ،العالمينربمنتنزيلهوالكريمالقرآنأنعلىمؤكدآ،اللهكتاب

النجوممواقعمبينآ،القسمهذاتعالىاقسملقد.خلفهمنولايديهبينمنالباطل

بأنأخبرناقدبذلكاخبرناوالذيقرنآ.14بذلكالعلماءيعرتانقبلالعظيمة

مواقعبعظمةعايمآكانفالذيغزو،ولا.العالمينرفيمنتنزيلهوإتماالقرآن

بكلاخبرناالذيالقرآن4منزنفسهوهو،نفسهالنجومخالقهوأنهبدلاالنجوم

واحد.المصدرلأن،بذاكيصذقأنبذلابهذايصذقالذيوالعاقل.ذلك

لاإنكمأي،،)1(عظيفلؤتغالونلقسمصوإت!أ:ق!مهعنتعالىويقول

لا،التنزيلزمنفيالحالعليهكانوكما،لأنكمالق!تتمذلكعظيئمهوكمتعلمون

كانوالو،والنجومأبعادها.عظمةولا،بعيدةهيوكم،النجوممواقعتعرفون

فينراهماأصغرانهارغممنها،أكبرأوشمسناتثبهبعيدةشموسهي،يعلمون

خطرآ.وأهونه،نورآالعينرأيفييبدوماوأقل،السماءصفحة

هنافالحديث،عظيمبأنهسبحانهوصفهالذيالوحيدالقتمهوالق!موهذا

وفيمجزتنا،في،البعضبعضهاوعنعتا،النجومأبعادالأبعاد،علىحديثطهو

حديثآايضأيصيرمواقعهاعنالحديثفإن،تتحرك،كلها،ولأنها.المجزاتكل

بالنجومعلاقاتهاوعلىوسرعاتها،،العديدةالأخرىوحركاتهامداراتها،على

فينجيمكلوضعتالتي،المعقدةوالحسابات،العظيمةالموىوعلى،الأخرى

التنزيلزمنفيالناسخاطبقدفهو9،تزتفقصونة:تعالىقولهعندطريلآنقفأنمنلنابذلا)1(

بمض،الفرينالقرنفي،الإنسانعرفولئن.الآنبهيخاطبناهومثلما،الكريمبالقرآن،وبحده

000.003منيقربماأي،ضوئةسنة5.4مسافةإلياأقربهايبعدوهيعنا،البعيدةالنجومأبعاد

الضوئية،السنينمنالآلافعضراتإلى،وحدهامجزتنافي،أبعدهاويصلعنا،السىكبعدمزة

أمكنمثلماأبعادهايقيوالموهميعرفوا،أنلهموانى،ذلكيعرفواأنللقدماءيمكنيكنلمف!نه

بتاتآ،تنفيهلاف!نها،النجرممواقععظمةمعرفةعدمالى)يمائهارغم،الكريمةفالآية.نفعلأنلنا

أمرمواتعهاعظمةمعرفةلأن،والأزمانالأحوالجميععلىآياتهتنطبقالذياللهكتابعظمةمنوهو

ممكنآ.صارثممتعذرأكانأمزوهو،الخ،وسرعاتها،أبعادهامعرفةعلىيمتمد
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يعتريهالافهي،محكمةدقيقيما،متوازنيما،علاقاتفي،وحفظثعهبهالخاصموقعه

مساراتفيأوعشواءخبطتسيرلاوهيوقوانينها،شتئهاتتغيرولا،الاضطراب

تاقينوانتظاموانسجابم،وتناغمبتساوقي،كلها،تسيرهيبل،متعارضةأومتقاطعة

سبحانه.القادرقدرةعلىآياب،دائمين

.الكونمركزهيالأرضأن،الناسومعهم،الأوائلالفلكعلماءظنولقد

.السماءفيالإنساننظروحيثما،الاتجاهاتكلفيرؤيتهايمكنالنجوملأنذلك

الأرضأنحقيقة،وبالتدريجاكتشفوا،ثم.طويلولزفي،اعتقادهمظلوهكذا

شموس!،حقيقتهافي،النجوموأن،الشمسحولتدورالأخرىالسيارةوالكواكب

فيالملايينآلافبمئاتتعذوأنها،بكثيرشمسنامنأعظئمهومامنهاوبأنكلها،

مننراهماأنوبينما.للكونمركزآتعتبرالأرضتعدلمفقطوعندها،وحدهامجزتنا

يأوفيالأرضمنمكافيأيفينجيم0002إلىيصلقد،المجردةبالعين،النجوم

النجوممنملايينأهناكفإن،النجومكلبينمنالأقربأوالأسطعوهي،وقت

القراقسثظلتولقد.بالمزقبإلأرؤيتهيمكنلامماالأبعد،أوضوءآ،الأبهت

تيريناأنيمكنقؤةالمراقبأكثرأنإلأ،أكثر)1(لاالضوءمنكنقاطالنجومتلكترينا

التقديراتآخروتشير.)2(دائريةأقراصيىشكلعلىالقريبةالهائلةالنجومبعضالآن

أننااليومتعلمإنناحقآ.وحدهامجزتنافينجممليونألف5.5-535وجودإلى

نجوممننرىلاأنناأي،اليسيراليسيرالنزرإلاالسماءنجوممننرىلا

ا

النجوموأمامنها،02.و...،...إلآ،الأحوالأحسنوفيالتئانة""دربمجزة

غيروهذا،المجردةبالعينمرئيبماغيرفإنهامنها،500.055.255أي،الباقية

لحذالعلماءعرفهامجغ01هر.050500.505منكلفيالموجودةالنجوم

)1(

)2(

.ح51)أس!آا،!ولحلأح)ههس!41،،2.107).!.4لأ2(الأ38)

.اول3(01ه؟41؟،!لأولا7س!3ئجص!،ك!لمهـ.ل!3اس!لأ(5891)
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قبلعنهاتعالىاخبرناالتيالنجوممواتععظمةوجوهمنآخرمعجزوجاوهو،الآن

جمتضؤرلاماإلاانظرثم،النجوممنترىانيمكنككمإلىفانظر.قرنآ41منأكثر

مواقعها،عظمةتدركحتى،ئرىلامماالحقيقةوجهعلىالهائلةأعدادهامن

بها.القسموعظمة

الناسكانالذيالوقتفيالنجوممواقععظمةبحقيقةتنطقالكريمةفالآية

يتعذىلاوبما،للكونمركزهيالتيبالأرضيحيطضيقجزالمائهافيهيحسبون

قليلة.كيلومتراب

خارجإلىبالنظرنبتدىء"حالما:")1(الكونإلىانظر9كتابهفي"9آردليقال

.المعتادةالطبيعيةبالوسائلالمسافاتقياسجدآالعسيرمنيصيرالشمسيةمنظومتنا

الفلكعلماءصارفقدولذلك،الغرضهذاعلىجدآصغيرةفالكيلومترات

فيالضوءيقطعهاالتيالمسافة،بساطيماوبكل،وهي،!الضوئيةالسنوات9يستعملون

هائلةمقاييسوهيكيلومتر،،9هو000.055ر..005.5أي،الواحدةالسنة

."الأرضسطحعلىنعرفهاالتيالمقاييسوبكل،اعتياديةوغير

الحقذكرهقدومااآردليإ،قالهمامؤذىبينالعجيبالتوافقإلىفانظر

الكريم.القرآنفيسبحانه

تصورها،يصصثدرجيماوإلىجدأ،عظيمةلهيمجزتناداخلالمسافاتإن

فيمختلفيماأماكنمنالقادمالضوءيستغرقهالذيبالزمننفكرأنذلكعلىويساعد

إلينا.للوصولمجزتنا

إلينا.للوصولواحدةثانيةمنبقليلاكثرإلىيحتاجالقمرفضوء

دقائق.8فييصلناالشمسوضوء

الشمسية.المنظومةحافةإلىللوصولساعات4منأكثرإلىيحتاجهوبينما

بق.الاالمصدر(1)
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الشمس.غيرإلينانجيمأقربمنإليناللوصولسنة4)هالىيحتاجوهو

إلىالحاقةمنمجزتنايعبرحتىضوئيةسنة000.051إلىالضوءيحتاجبينما

الحافة.

شيء.كلهوليسذلكولكن

الجميعصارفلقد،الفلكعلمفيالحاصلالكبيرالتقدموبعد،اتهإذ

وظل!،الكون)حاقةعرفواقدإ،التتانةةدربلمجرةوبمعرفتهم،انهميعتقدون

ال!ذيمباكشافالعلماءابتدأعندما،العشرينالقرنبدايةحتىكذلكالحال

في،مجزةمليونألف051حوالىالمجزاتمنغذواقدوهم،الأخرىوالمجزات

وهيعرفناها،قد،مجزاتوهناك.النجوممننفسهالعدد،المعدلفيمنها،كل

الضوئية.السنينمنالملايينآلاتعناتبعد

عنهاكشفقدهيبل،الضخمةبالقراقبحتىنراهلاماالنجوممنوإن

التيالراديوموجاتتستقبلالتي4!ول(أ5حاس!،3حس!هه)3"الراديويةالقراقب"بوساطة

نفسه.الضوءبسرعةتسيروالتي،النجومهذهمنتنبعث

فقط.عئاالنجومبأبعاديتعلقلاالأمراولكم

فقط.بعضهاعنبأبعادهاولا

والمجزة.المجزةبينماولا

.النجومهذهبمساراتأيضآيتعلقإنهبل

إنهالمتهعددة؟،وشرعاتها،ومدارات!،حركاتهافي،النجوميحفظالذيوما

منيغذلالمامعقدأتوازنأ،ودفعها،وجذبها،ومسافاتها،كتيهافيالمعقدالتوازن

الحسبالن.فيتؤخذأنبذلاالتيالعوامل

منوحيدأنجمأبأننذعيأنلنايحقوهلوآجالها؟نثوءها؟يحذدالذيوما

سيارةكواكببهتحيطالذيالوحيدالنجمأنه،الشمسوهو،النجومتلككلبين

صمكونة؟أرض!وفيه،حولهتدور
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علىمحافظة،للأقدمينبدتقدوكما،العينرأ!فيلنا،تبدوالنجومإن

وأ،الأنماطوعلى،تقريبآنفسهبالمقدارالبعضبعضهاعنتفصلهاالتيالمسافات

تسيروهي،القطبيالنجمعداما،كلهاتبدو،فهي،نفسهاترسمهاالتي،الأشكال

(،اكبتةب)النجوم،قديمآ،العربأسماهافقدولذلك،الغربإلىالشرقمنمعآ

دورانهاإلىبالإضافةمثلآ،،فالشمس.تسيرالنجومكللأنذلك.بثابتةهيوما

كم/004بئقذربسرعةالأسد!اكوكبةنحوتندفع،ليمينيسارمننفسهاحول

الحلزونيةالمجزةأذرعإحدىوعلى،المجزةمركزحولتدورانهاكما،ثانية

سنةمليون025إلىتحتاجفهي،!الساعةفيكيلومتر000،009وبسرعة،الجبارة

ماضمنالخاصةحركتهالمجزتناإنثم،المجرةمركزحولواحدةدورةتتتمحتى

.وهكذا،ا،حهمأ(35!"وللمهأ*414!)ك!حلمجزاتامن"لمحليةالمجموعةاب!يسمى

حولتدورانهايبدومجزة52مننحوآتحوي(المحلية)المجموعةكانتلهاذا

منبذلاأنهأيضآللعلماءيبدوف!نه،إالأساسيالمحفيب)العنقودالكليةاليهلةمركز

في،النجومكلهيوكذلك.أيضآنفسهحوليدورأالأعظمالمحفيالعنقودةأن

منهاكليتمالتيمساراتهانتيجةباستمرارمواقعهامنتغئرإنها.المتعددةحركاتها

التيالعظيمةالمسافاتوبسببأننا،إلاالآخر.الثجمسرعةعنتختلفبسرعة

آلافمروربعدإلآالبعضبعضهاإلىبالنسبةحركاتهانتبتيئأنيمكنلاعئا،تفصلها

ساعز،كلمواقعهامنتغير،العظيمةيشزجمهاتسيروهي،النجومكانت!اذا.السنين

تصيرإنها)ذ،سرعاتهاعلىحديثآأيضآيصيرمواقعهاعلىالحديثف!ن،ثانيةكلبل

عظمةوجوهمنآخروجةوهوباس!تمرار،،عليهاكانتالتيغيرجديد؟،مواقعفي

النجوموالإكريقالعربأسمىوبينما،وهكذا.عتاخافيةكانتالتيالنجوممواقع

الأمر.حقيقةفي،متحركةأنهافيتمثلآخرإعجازآأخفتقدالآيةف!ن،"إثابتةبأنها

أحدهمايدوراثنينزوجينمنإقافهي،مزدوجأكبيرآعددآالنجوممنإنثم

الآيةلهذهوجوةكلهاوهيوهكذا،،نجومثلاثةمنأنظامنأوالآخر،حول

.المعجزة
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والمركبة،،والمعقدة،المختلفةالحركاتتلكإلى،اللهرحمكفانظر،

ثم.الأجراممنئعذلايما،الدقيقوالتنسيق،المحكمالتنظيمذلكفي،والمنضبطة

تزدادوهي،البعضبعضهاوعن،عناالمجزاتتباعدفي،المدهشالاكتشافذلك

.النجوممواقععظمةوجوهمنآخروجهوهو،عنابعدتكلماابتعادهاسرعة

نأبذلااللذينةاروالحيللضوءمصدر،الشموساو،النجومانتذكرناوإذا

عنالمزيدأدركنافلقدذلكتذكرناإذا،نعرفةالذيالنوعمنلحيا؟كشرطيوجدا

حياتنا.منومواقعهاالنجومعظمة

.لحوو!آبتؤيمأقاييصفلأ!)

عظيف!لؤتغلمونلصمصصوإتبما)

العظيم.اللهوصدق
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ال!افقوالماءالثاقبالنجي

ؤآلطايىقي.لمتتيؤأ)

.لطار!آناآذزئاثؤمآ

أقاهمب.لخمآ

.،ا-4:الطارلتىأصافأ!الخئهائمآنقممىكاان

بهما،فق!مفهما،والطاردتىبالسماء،الأولىالثلاثالآياتفي،تعالىأق!تم

حافظأققكأهناكأنتوكيدهوالق!ممنفالغرض.عليهفقتمفهيالرابعةالأيةوأما

.إنسانكليحفظ

؟العديدةمعانيهابينمن،للسماءهوهنامعنئوأفي

الفضاءويخترقيضيءأي""يثقبمما،نراهنجيمأئ،النجمفهوالطارقفأما

السماءمعنىفيصير.مجزتناعلىكلامأيصيرنراهاالتيالنجومعلىوالكلام،بضوئه

كله.الكونأي،منهاأكبرهوماأو،نحنمجزتناأي،الدنياالسماءهوهنا

يدذنفسكليحفظالملائكةمنحافطوجودعلىسبحانهمنهالق!موهذا

عبثأيخققلمالإنسانأنمنوتحذيروتنبيهتوكيدفيهوهو،عظيمتجقلأمرأنهعلى

إقنا،لرحعون!عمثاوآئتهتمآفحمييئتؤآئماضلقنبهتم)5طسدذلكبعدمنئتزكحتى

هوثم،عليهمحاشح!وهو،منهيصدرماكلعنمسؤولإنهبل115،،:المؤمنونا

عظيمةلمسؤوليةوإنها.بشرشزأأوبخير،خيرأإن،عليهمعاقمبأوبهمجازئ

المهدمن،أعمالهكلعليهممتب،مراقسبوهوإلآأحدمنماإذ،الإنسانيحملها

أبدآ.الحياةهذهفييضيعشيءمنليسوإذ،اللحدإلى
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ثمدافؤ،ماءمنخققاوهو،الإنسانخفقعلىللحديثسبحانهالحقويعود

"اسراركتابفيبالبحثتناولناهقدماوهو،القيامةيوم،الموتبعدمنرجعهعلى

.!الإنسانخفق

اقسموقد،الثاقبالنجمهما،اثنينشيئينعلىيخدثتعالىأنههناونرى

نحذدأندونمن،الاثنينبينماعلاقةمنهناككانتإنفلننظر.الدافقوالماء،به

لا.أمبالفعلموجودةالعلاقةهذهكانتإذاعمامسبقةفكرةبأيةأنفسنا

،والحرارةللضوءإشعاعهاسزفإن،بعيدةشموسكلهاوهي،النجومفاما

فييكمن،الأرضعلىالحياةأساسهووالذي،الشمسمنيصلناكالذي

في،تتألفالنجومإن.نجمكلوأعماقأعماقهافيتجريالتيالنوويةالتفاعلات

الذيالهايدروجينوهو،الإطلاقعلى،الطبيعةفيعنصرأبسطمن،كتلتهامعظم

حوله.منيدورسالبآهـالكترونأنواتهفيالشحنةموجببروتونأإلآذزتهتحويلا

العددإلىوصلناإذاحتى،جديدعنصرلديناصارواحدأبروتونآالذزةازدادتوكلما

فيالعناصرآخروهو،الراديومعنصرلديناصارإلكترونام29)ومعهبروتونآ29

ذرةبهاوأعنيالمواد،لبناتمنلبنةأبسطإن.الطبيعةفيالموجودةالعناصرقائمة

غازمكؤنة،الشمسأو،النجمأعماقفيزميلاتها،معتتحد،الهايدروجين

تتولدوهكذا.نجمأي،كلهالنجمكتلةيكؤناأنيكادانكلاهماوهما،الهيليوم

،الأرضعلىالحياةئديمالذيإشعاعهافيالشمستشمربينماجديدةعناصر

هذهتوقفتلوإذ،نفسهاحياتهائديم،الأمرحقيقةوفيفإنها،ذلكتفعلهيوبينما

الحياةتنتهيمثلماحياتهلانتهتالنجمفي"،النوويةالاندماجات9أو،التفاعلات

حوله.منيدورسياركوكمبأفيعلى

ذراتباتحادالنوويةالتفاعلاتإلىيعودالذي،الثاقبالنجمضوءهوذلك

النجم.جوهرهيالتيالهايدروجين

والخلية،خليةوالنطفة)1(.والأنثىالذكرئطفيحويفهوالدافقالماءوأما

الصلبفيالعجائب.الإنسانخلق"أسرارانظر.المراةعندوكذلك،الرجلعنددافقماءهناك)1(

.24ص(4991)للمؤلف(والترانب
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النجم.بناءلبنةهيالذزةأنمثلماالحيالجسمبناءلبنةهي

الجسمخلاياباقيعنتختلففالنطفة،كبيرةنواةلها،كالذرةوالنطفة

المضمار.هذافيالطبيعية

سالبةوالكروناب،نواتهافيالشحنةموجبةبروتونابتحملالذرةأنومثلما

كروموسومابتحملأيضآ،جسديةخليةوكلبل،الأمثماجالنطفةفإنحولها،

."إجسديةأخرىكروموسومابإلىإضافة،انثويةوأخرى،ذكرية"جنسيةة

64علىتحتويأيضآ،جسديةخليةوكلبل،الأمشاجالنطفةكانتوإذا

الأمشاجالنطفةفيما+الذكرعنذالأمثاجالنطفةفيمامجموعفإنكروموسومآ،

المعروفةالطبيعيةالعناصرعدديساويعددوهو.كروموسومآ29يساويالأنثىعند

والأنثىبالذكرإلايقوملاالثريالجنسانملاحظةمع،الكونفيالموجودنفسه

معآ.

منلغيرهالحياةويعطيحياتهيديم،تعالىالخالقوبتدبير،النجمأنومثما

ويعطيحياتهيديمالإنسانف!ن،فيهالهايدروجينذراتباتحاد،إضاءتهخلال

.بالحياةينبضمنهماكلآإنإذ،والأنثىالذكرنطفةباتحادلأبنائهالحياة

وأنثى.ذكرأو،وسالبموجب:اثينزوجينمنهومنهماوكل

اتحاد.منهماكلوفي

لها.وتجديدللحياةإدامة،منهماكلفي،الاتحادذلكعنوتنتج

بداية.منهماولكل

محذدآ.أجلآمنهمالكلأنكما

.مخلوقكلهوهكذاإذ

الشمسبضوءمتعلقةالأرضعلىالإنسانفحياة.ذاكمنهذاإنبللا

تعالى.اللهخلقهماهكذاإذ،عليهاومعتمدة

مخلوقيآخربشيءومتعلقمحتاجوهوإلأمخلوقشيءمنهنالكوليس
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به.ومتعفقتعالىخالقهإلىمحتاجوالكل.مثله

:الإنسانجسممنهايتألفالتيالأشياءمنالسلسلةتلكإلىانظرثم

عضو-نسيج-خلية-كروموسوم-جين-جزيئة-ذرة

(1)(2))3((4)(5)(6))7(

الدافق.والماءالثاقبالنجمبينماتشابهآنتلقسوهكذا

عندحيا؟،قبلكانأنذلكومعنى،حياةنقول.بالحياةينبضكليهماإن

عندحياةالموتبعدإنثمأيضآ،موتبعدهاومن.حياةانعدام،المخلوقين

النثمور.

بهجاء4شيذلك.غيرهايولدثم،وتموت،وتهرم،وتعيض،تولدفالنجوم

ولم:88،،القصصأوجه!!الأهالكلثئءكل..):طويلزمنمنذاللهكتاب

الحديث.العصرفيإلآإليهالإنسانيفطن

منالقيامةيومئبعثهوثم،ويموت،ويعيشيولد،هو.الإنسانهووكذلك

جديد.

التالي:الطارقسورةآياتفيلنتلفسوإننا

بعث()حياة-موت-حياة

حيواتها:فيالنجومهيوكذلك

.3،-2:الطارقأآلثاقمب!آلخم.آلطايىقمارنكآوقأ):تحيافهي

.وتجه!!الألل!هاشئ:قي)،،ا:النجمهوئ!أإذالخروآ):وتموت

.4(:أيونس!هو..ثؤيياةألحفقيتدؤأإئه..ميجديدمنتحياهيثم

المخلوقين.كلفيوالموتالحياةسلسلةإنها

.الموتحيئكلوراءفإن

.وموتحياةكلسببهوالخالقوالله
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وحياةحياة

:الدعاءفيجاء

..حيئكلقبلخيآيا

..حيئكلبعدخيآيا

..حيئكمثلهلي!الذيحىيا

..حيئيشاركهلاالذيحىيا

..حيئإلىيحتاخلاالذيحييا

..حيئكلجمميثالذيحيئيا

..حيئكليرزنالذيحىيا

..حيئمنالحياةتيرثلمحيآيا

..الموتىئحعيالذيحىيا

.نومولايشهتأخذةلاقيومياحىيا

ئعاسآ.أي،ويمتةؤشنآؤيمنمن:ليمتة

المخلوقين،وصفاتالخالقصفاتبين،والحيئالحيئبينالفرقإلىفانظر

نفسك.وقدرخالقكقدرتعرف
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هيم؟ماا!نسا!3-يحملياالت!الثتهيلةا،مانة

وآشفقنتخمقتماآنقةتىنجباليؤآؤآلأزصىآلمتضيةقىلأماتةآعرضحناإتا)

.2،7:لأحزابا1تجفؤلا!خملؤئا!تمإتفدآفيشتنؤحمققايئتها

التفسير:فيجاء

وبكلمة:،المحزماتوتركالواجباتبفعلالتكليفهنامناالمراد:الأمانة

الدين.

امتنعن.:أبين

فيها.الجانةمنخفن:منهاآشفقن

الخيانة.عنيتنزهولم،بالأمانةاستهانحيثلنفسهظلومآأي:ظلومآ

بها.التهاونعنينجموبماوعظمتهاالأمانةبقدرجهولآاي:جهولأ

ع!عه"

نإفهل،المحزماتوتركالواجباتبفعلالتكاليفبالأمانةالمقصودكانإذا

بواجباتهاالقيامعن،نعرفهالذيالواقعفي،امتنعتقدوالجبالوالأرضالسماوات

عنهانعرفهماوهو،)نهاأمبه؟امزتقدمابغيرقامتقدوأنهابها؟تعالئأناطهاالتي

لها؟قذرهاالتيالكونيةسننهكلفي،لهمطيعة،تعالىمنقادب!دثه،المعرفةحق

إذآنوفقفكيف،بهاتعالئأناطهبماقيامهامنذكرنا،قدكماالأمركانوإذا

الأمانة؟حملعنامتناعهامنالكريمةللآيةذكرناهالذيالفهموبينذلكبين

.بمرادهأعلمتعالىوالله،ذكرناهقدماغيرمعنئللأمانةأنلنايبدو
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فيإليهتطزقناماوهو،السيارةالكواكبهي،هنا،السماواتإنبدايةوأقوك

.الكتابهذامنآخرمكان

هنا؟تعالىاللهكلامفي"الأمانة9بالمقصودما،ولكن

نأيمكنالذيماأولأنعرفأنمنلابدالسؤالهذاعلىالإجابةيمكنناحتى

نبحثأن،ذلكبعد،عليناإنثم،والجبالالأرضومعها،السيارةالكواكبتحمله

عليه.الدليليقومممابصددهنحنمامنهاونأخذ،الأمورتلكفي

ولكن،الاحتمالاتلتعذد،فيهاينظرأنالمرءعلىيصعبعديدةأمورتلك

الكواكبهذهتحملهأنيمكنالذيالأمر،أوالشيء،ذلكهووما:قلنانحنإذا

عظمتها،رغمتحملهأنعنامتنعتقدمما،والجبالالأرضومعها،السيارة

يسيرآ.والجوابصغيرآيصيرالاحتمالاتعددفإن،الإنسانوحمله

منبهتقومفيماالأجرامهذهوبينالإنسانبينالفرقهوما:أخرىوبعبار؟

وأعباء؟أعمالي

.الفرقذلكنعرفحتىهذينمنكلبهيقومماإلىفلننظر

تدور،الجبالومعها،فهي.عظيمةبوظائفتنهضفإنهاالأجرامتلكفأفا

ثممنها،واحدةبكلاختضت،وبداية،ونهاية،واتجاهاتبسرعابنفسهاحول

بقيةإلىبالنسبةالعديدةحركاتهافيالشمستتبعأنهاكما،الشمسحولتدورإنها

رأينا،وكما،وهي،بهتقوممفاطرلتذلك.المجزةمركزحولدورانهاوفيالنجوم

فهو،بمقدارتعالىقذرهقدفيهاشيءكلإنإذ،ثابتةإتهيةوقوانينشتننعلىتسير

شيءمنأمرهامنتملكولاذلكعنتحيدلاوهي،وموقوتوموزونمحسولص

.وحدهخالقهابأمرإلأ

الحياةهذهفي،يسلكلافهو،الصغيرالصغيرالمخلوقذلك،الإنسانوأقا

علىالمقدرةيملكأنهحيثمنتصزفاتهفيحزفهو،نفسهالسلوكذلكالدنيا،

الشز.اقترافعلىقادرأنهمثلماالخيرفعلعلىقادرفهو،ضدهأوالشيءعمل
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والعقل،،القدرةيملكفهوأيهما،فعلمنتمكنهالتيالأداةيملكلأنهذلك

لعلمنوأمكنهوالشز،الخيرطريقلهأوضحقدتعالىاللهإنثم،والإرادة،والحرية

أئهالخيارذلكوآية،الخياراتمنيواجههفيماالاختياريملكوحدهوهوأتهما،

شؤلفا.وما)ونفمم!:خابفقدعصئومنفاز،فقدأطاعفمن،عليهمحاش!ب

.،ا-.7:الشم!أشنها!دمنضابؤقذ.يهنهامنأقلغقذ.نجوزقاؤتفؤلفاف!قتقا

سبيلفيوموخهة،الطاعةعلىم!تريرهيإئماالأجرامتلكأننرىوهكذا

."إمقهورةأو،!مجبورة9فهي.اثنينسبيلينلا،أمركلفيواحل!

ديمومةمنهاالهدث،ثابتةبنواميسنتعالىسيرهقدخفمهفيفهوالإنسانوأما

حيثمنيختار،يختارذلكفوق،ائهإلأ،معلومقذيىإلىوجيما،خيرعلى،الحياة

إلآ،الأمرحقيقةفي،الفعلعلىقابلياتهكلإنوهلوالشز.الخيرفعلعلىقابليته

؟ذاكأوهذا

فيمفقودأمروهو،الاختيارإمكانهوالأمانةبحملالمقصودأننرىهكذا

الثاني.عندوموجود،الأولى

كيف،بالمزةمخترغيزف!ترالإنسانإنة،ذلكبعدمن،نقولأناللهوقعاذ

وتعالئ:سبحانهالحققالوقد

كتذ.فيقيلمح!ننأطقتاتقذ)

آصدور.يفدرغلتهلقآنآتخ!مب

.لبذاقاصلاآقق!كتتقولى

آضد.7تقلتمآنآتحسممب

غتتائق.لهتخضلآلض

ؤشمقين.ؤيستابم

لخدئق.آشه"وهد

تغقتة.آآفئختمقلآ
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أنغقتة.قاآذزئذؤقآ

زقته.قلأ

ت!غتؤ.ؤىتؤصإظقضنرآؤ

تؤت!.ذاتييما

.تتزتةصداآؤيشيهين!

.،71-4:البلدأ"تترخمؤبآؤتؤاضؤألضنربآؤتؤاضؤأتوأاةثدينآينكانئز

والباطل.الحقهماوالنجدان

تآئها):والأحسنالأفضلاجلمنويجاهدليكابدخيققدفالإنسان

الأخيرةالنتيجةهذهولكن،6،:ا!نقاقأ!قمنقيهكذصارئكإكءدخإئباآلالنمنن

هو:عملهعلئتعتمد

(2:الئفكأ!..كلأآييئآخمممنيتنئؤكئمؤكيؤةآتضؤتضققئذىآإ

001تغملونقتنظرتححفألأزفيفيأ..ؤ!تتظقحتم

الأعراف:912،.1

:،المبين)التفسيرفيجاء

أفضل.لعملالكفاح:العقبةااقتحام

.والهوانالعبوديةمنالإنسانتحرير:الرقبةوفك

المجاعة.:والضنسغتة

بالإنسانية.أوبالنسبالقرابة:والققزبة

الشديد.الفقر:القتزتة

الاجتماعية.العدالةتحقيقعلىالتعاون:والمزحمةبالصبرالتواصي

المكابدةهذهنوعحذدويجاهد،ليكابدالإنسانخلقأتهسبحانهحذدأنبعد

عليه،يقدرمنلكلالعملوتأمين،والعبوديةالضعفمنالضعيفلتحريربالعمل

وقدرتهوتماسكهالمجتمعترابطعلىوالتعاون،السعيعنيعجزلمنالعيشولقمة
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الصعبوالامتحانالخيارهووذلك،،والأحداثالخطوبومواجهةالبقاءعلى

.الإنسانبنىلكل

تعالئوضعهقدماعلىيسيرالكونفيماكلإن:خملوماجهولا،كانإيإأ

تعالى،لثهمخلوقابإنبللاعنها،يحيدلاوهو،تحكمهإتهيةوتوانينشتنيمنله

المعرفةسبحانهبالئهمعرفتهمتكونوقد،قطيعصونهولايعبدونه،الملائكةوهم

له.طاعتهمفيالسببهيالحقة

فماجاهلآكنتإذا؟الظلمولتم.والجهلالظلمصفاتهمنف!نالإنسانوافا

فيها؟تحكمأنتإذآفكيفجاهلآبالأموركنتفإذا!الظلمإلىأسرعكوماأحراك

ب"الأعلمية(،يسمىماالعدلشروطمنإنبه؟!جاهلهوفيماقاضيىيحكئموهل

ومهما،الإنسانأنالأ.فلانمنأعلمفلان:فتقول،نسبيشيءالإنسانعندوهو

قييلأ،إلأآلعلآمنأوتيتصوقآ.).قليلآ:يبقىكلهعلمهفإن،العلممنبلغ

وأن،الصوابعنالخطأيميزلاأنبهقأخيرجاهلآبالأموركانوتن17،،:الإسراء1

المزيجذلكمنمركمبوائهكيف.قراراتهفييحيفوان،موضعهالشيءيضعلا

كلبهتعصفالتيوالتغيرات،والشهواتوالأهواء،،الحاجاتمننعرفهالذي

لهتعالئوهبهالذيالعقلرباطإلىوركن،الإيمانبغرىاستمسكمنإلآ،حين

وبذلذلكفيسعىماوأكثرأكثرالكمالإلىيشذهوالذي،الإيمانإلىبهوهداه

.93(:النجمأسمعى!ماالأللآ!م!قلئم!ى..)إذ،فمهواج!هدوسعه

والوقوف،بهالعملثم،حينكلفي،اللهبقذيالاهتداءفييكمنالحلإن

عليه.سبحانهغزقناقدمقا،الباطلومجانبة،الحقمع

.والجبال،والأرض،السماواتمن،سواهعماالإنسانقزنهووذلك

ينتهيلافضطزعفيدومآ،،تجدهوهو.والناسنفسهويجاهدتئكابد،إته

.يشاءمامنهايختارمتعذدةخياراتبين

..الأمانةيحملإئه

..تحملهالاوهي
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والتسبيححالدئدنجحح

لأؤليهنقيوهيممتيحإلأ4شئفن!ن!يهنومنؤآلأزضىآلمئئتعآلمئشتته"تمممثح)

.،44:ءالإساأ!..قمتبيضئققهون

.،ا:لحديداأ!آلحيهبمآتغضلينوممؤلأزضىوآلمئشلئآقمايئوس!غ)

غلمقذضلآصحفمزوألظئزؤالأزضىآلمحؤثئقمنثبمايئم!يغآلئةآنآثؤتيى)

.،14:النورأ!..ؤلتمئبيحوصعلآن!2

فيقل!لمجممكوئ!7ي!:04،.)..ؤد

اللغةفي

الله،وشتخ.وقخذهوقذشاتعالىترقةأي،"الله"سبحان:قال:شئحانأشتخ

ضفئ.،"اللهإسبحانقال،وتمجيدهتعالئتنزيههفيباتغ:وله

الفرسوتجزيالنجوميقموئستعار،سريعأوجرىالسيرفيأبعذ:شئحآشتح

شاكل.وما

شتح".9فيمبالغةهوو"شتخ"

.الهواءأوالماءفيالسريعالقز:وال!ئح

السريع.:الخيلمنوالسابح

الققك.فيتجزت:النجوموشتخت.والنجومالسفن:والسابحات
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العلماءأقوال

وكل،اللهإلآإلهلا:تقولآيةهوسفليأوعلويكائنن"كل:مغنيةالشيخقال

ي!متحفالعاقل.يخ!بهشيءكلوتسبيخ،خالقهوجودعلىبالدلالةي!تحمخلوق

عنوأنزهه،أوجدنيبمنأؤمنيقولوكأنه)1(،الحالبلسانويخيره،المقالبل!مان

التسبيح:بحمدكنشحوتحميد.وتسبيحتهليلالتوحيدوكلمة،والنقصالعجز

الرعدويسئح.حامديننستحأي،الحالموضعفي:وبحمدك،تعالئاللهتنزيه

كالحسناتتمامأ،وعظمتهالخالققدرةعنبلغتهيترجممخلوقكل:بحمده

وأحسن.أصلحمنبحمدئسئحوالصالحات

فتنزيه.العوالمجميعبهيليقعقا.لاتعالىاللهئرة:مخلوفالشيخوقال

دلالتهابمعنى،الحالبلسانوغيزه،المقالبلسانالثققينمنوالمؤمنينالملائكة

الصانععلىوحدوثهابإمكانهاداتةالموجوداتكلفإن.وتنزيههوجودهعلى

وهو،وتصزفهلسلطانهخاضعة.نقصكلعنالمنره،كمالبكلالمتصف،القديم

:والماءالأرضفيشتخمنتجدوء!يمممثحإلألثئءمندمان):تعالىقولهمنالمراد

فيهما.وأبعذذه!ت

تعالىدئهئشتحالوجودفيماكل

وقن،وأرض،سماواتمن،المخلوقاتتسبيحعلىتدذالتيالآياتإن-ا

قولهلكن)2(.كثيرةورعد،وطيور،،وجبال،وملائكة،وجن،إنسمنفيهن

ومنالوجود،فيشيءكلأنعلىدذقدء!جمذيمم!ئحإلألثئءفن!ن):تعالئ

تعالى.دتهئسثح،استثناءدون

يسمحطوئ!هو.فلخوكأفي!و:سبحانهتولهوفي-2

.يدورونققلثفيوكلأي:مخلوفالشيخقال!

)1(

)2(

الحصاةتسبيحفىكما،أيضأالمقالبلسانالموجوداتبعضتسيحايأحاديثبعضذكرتقدبللا

.)ص(اللهرسوليدفيالصغيرة

.،13:الرعدأ!..يخقع+يقعضد-والمليهكةلرغاآول!صي!إ

.917:الأنبياءأ!..وآلظئريخنآتج!الىوسخرناءداود..إ
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هو؟ما،اللفةفي،الققك

استداز.:ققك

ومعظمه.ئستدارة:شيءكلمنوالققأ،قدارإلنجوم:والققك

.مستديرةأعلاهفيهنة:المغزلوقفكة

وهو،(ب"المفكةالساحةحوليدورالذيالطريقجمسقونالناسعائةيزلولم

فصيح.

السفينة.أي،للففكشتخ:ويقال

للققك.وشتخ

فيه.اضطرابلاسريعسيزهوالحالتينكلتافيوال!يز

يأ،الففكمسارف!ن،الدائريالسماويةالأجراممسارهوالققلثكالطهـاذا

علىيسيرهوإنمااليابسةأوالماءوجهعلىسارماكللأنأيضأ،دائرئ،السفينة

أيضآ!الأرضكرويةيحكي،)الففكلفظفكأن،الأرضيةالكرةوجه

حولمنوالخيوكاتدوزنف!يمهاحولدورائهايحكيالمغزلقفكةأنكما

كثيرابنتفسيرفيجاء.منهاأكبزهوماوحولنفسهاحولالأجرامدوران،المغزل

الفلكة،فيالمغزليدوركماالكوكبأيدور:قال،عليالإمامتلميذعباس!ابنعن

.!أعلاهفيمستديرةقطعةوالفلكة

""مداراتاو،لمادائرية،مساراتاي،افلاكفييسيرالكونفيماكل

فيالأشياءكلأنعلىدذقد،يسمبكلدتفاتخفيوكأ):سبحانهفقوله

أجسامحول)مداراب(دائريةمسارابلهانئخذأنهاأي،أفلاكفيتسيرالكون

منه.أكبرالثانيوكانإلأشيةحوليدورما،أعلمفيما،هناكوليس.مركزية

إدراكهئح!ي!نلامقاهوالكونفيالكائناتتسبيح

تسبيحأنعلى4د!،دتمتبي!تمئققهونلأؤلبهن):سبحانهوقوله3-

ادراكه.ئديمنلامفاهوالكونفيالكائنات
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ادراكه.أحسن،وفهمهبهعلم،اليهتقالن:الأمزقمة

حركاتإلىوفطئاأحسسناقدأم؟الإلكترونبحركاتأحسسناقدفهل

حواشنائشجزنالمكلآ،؟العظيمجريانهافيالأخرىالسماويةالأجرامأم؟الأرض

،والمختبراتالمراصد،بذلكأخبرتناو)نما،إليهنتفالنولم،بذلكمداركناولا

.والحسابات،والمعادلات،والبحوث

فينفقههلممماغيرهويقى،الكائناتتسبيحمنعلمناهقدمقاهووذلك

.وحدهتعالىاللهعلم

"التسبيح"و""الشئحبقعجزةمعافي

يأتي:ماإلىتوضلنا،البعضبعضهاعلىالآياتهذهعطفناوإذا

وأكبزالمجزاتلالى،منهاوأصغزالذراتمنطزآ،الكونفيماكلإن-ا

منها:

وينزهه.،ويقذسه،ويمخده،تعالىاللهبحمدئ!ئخ-2

سريعآ.يجريوهو-3

ققك(،،مدار)=دائريمسايىفي-4

.غيرهحول-5

أيضآ.نفسهحوليدورأنه-كما6

الشنح.ذلكأي،الحركةبتلكئجسنلالىاننا-7

الكونفيدائمةشاملةعافةحالةالتسبيح

،المقالبلسان،وحدهمللعقلاءليستعالىدئهالتسبحأنالعلماءعرتلقد،

بلسانيسئحونالجميعأنهنالنضيفدماننا.الحالبلسان،لغيرهمأيضأهوبل

.وتمجيده،وتقديسه،بتنزيهه،يعلموالمأوعلموا،الحال
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السرعة،البالغة،السريعةالحركةمعنى،لغة،السبحفيراينا،قدإتناثم،

العصرفي.عرفناهقدالذيالحالواقعفيرأينا،كما،الانتظامبالغة،والمنتظمة

الذرةمنابتداء،قاطبةالمخلوقاتحالواقععلىينطبقالمعنئهذاإن،الحديث

منها.واكبربالمجرةوانتهاء،منهاوأصغر

والله،نرىونحن،الكونفيماكلتنتظمهذهاالشئح"و!!التسبيحمعانيإن

فيذكرهماالواردوأالشئح"التسبيح!1دوجوههيالمعانيهذهأن،اعلمتعالى

سبحانه.اللهكتاب

واحد.معنئلا،معنيانإتهما

تسبيحموقعهوفما،دائمة،شاملة،عافةحالةتعالئدثهالتسبيحكانوإذا

ذلك؟كلمنالإنسان

وقلبهبلسانهايإنسانتسبيح

نإبل،وحدهذلكليس.معروف،وبقلبه،بلسانهتسبيحهفإنالمؤمنأما-ا

،وكروموسوم،وخلئة،ونسيج،عضووكل،جاحدآأوكانمؤمنآ،مخلوقكلكيان

له.وئسئحبخالقهاتنطقآياتبل،آية،منهاوأصغر،وذرة،وجزيئة،وجين

"المشتخة"بوتسبيغ

خيط"الشنخة"،أو،والم!تخة.مسبحتهمستعملآجم!بحالمؤمنإنثم-2

مسايىفي،الأخرىتلوالخززةيحزكفهو،المؤمنبهايسئحخززابينتظمدائري

فيويستشعرتسبيحؤ،او،يخززةتحريك!كلمعيقولوهو،المسبحةفيدائري

إلىالف!تحئلقيهباليغيرمامن،يحكيذلكأنكيففأعجمث.اللهسبحانأنقلإ،

حركة،وهي،الكونفيشيءكلحركةتحكيهيإذ،المسبحةحئاتحركةدلالة

وكماله،الحسنئصفاتهعلىويدذ،سبحانهالخالقبوجودوينطقيحكي،سبحأو

والطاعة.،والعبادة،بالعبوديةلهالخضوعوعلى،المطلق
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شئحآ،أو،لهاخصرلامستمزةمتحزكةدوائزيرسمونالمصفون

الحراماللهببتحول

نحوكيانهبكلفيهايتوخه،اليومفيمزاتخمستعالىدئهيصفيوهو-3

لادوائرفي،ثانيهكلفي،الأرضأصقاعفيالمؤمنونمعهويتوجه،مكةفيالقبلة

صمانهم،كلهاالأرضفتشملنفسهاحولالأرضدورانمعفشيئآشيئآتتقدملهاحصر

.الحراماللهبيتحول،الناسلكل،شبحآأو،حركابذلكفيتيرسمون

الحبئفيالناسوطوافت

ال!ئح،أنواعمننوعلهو،الكعبةحول،الحجفي،الناسطوافأنكما-4

وتحميد.،وتسبيح،وتهليل،تكبيرأنهفوق

فيهماكلأنرغم،عبادتهعنمشكبر،اللهبأنغمجاحدفهوالكافروأفا-5

ومائعذلابماعليهوأنعم،تصويرهفأحسنوصؤرهخلقهالذيالقادربقدرةينطق

أبى،أمالكافرشاءتعالىدئهئستحفيهماكلإن.النعمصنوفمنتعلملاوماتعلم

قدماوإن.عليهوتدذخالقهابحمدوت!تحت!تخجسمهذزاتمنذز؟كلوإن

نف!ه،هوعليهبهئزدماأبلغلهوالكافر،قلبفيوالجحودالكفرانمعذكرنا،

.والخسرانوالفضيحة،والهوانالذلموضعويضعه،والبرهانبالخخةعليهويقوم

اللهألوهيةعلىيدذمخلوقيوكل،عليهويدذبخالقهينطقالكونفيماكلإن

واتساقه،،خفقهوجمال،وحركاته،ذاتهالمخلوقوجودخلالمن،وربوبيتهتعالى

كلإن.وموته،وولادته،وطاعته،وخضوعه،وحفظه،يخلقتهوكمال،ونظامه

والمنزه،كمالبكلالمتصف،الصانعالخالق،تعالىاللهوجودعلىآياتلموجودابا

المخلوقاتكلتعلن.ومشيئته،وقدرته،لسلطانهخاضعةوهي،ذلكسوىماكلعن

نظاأفيالكلإنبل،نظامهعنولاطاعتهعلىتخرجلا،لهوطاعتهاخضوعهاعن

ويقذسه،،ينرههسبحانهملكوتهفيشيءكلإن.وجمالوكمالوجلالي،وانسجام

والذي،عليهخلقهكمالدلنالذيالمطلقالكمالذو،الكاملوحدهوهو،ويمخده

لتعذدتالخالقونتعذدقدولو،وحدانيتهعلىطزآكفهالكونتففثالذيالنظامشهد

وآقحى.الكونولتهدم،بعضيىعلىبعضهموتعلا،الإراداتولتصادمت،الئالم
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يشبححال!وى3فيماكلى

،تكونلافالئباحة،واحدآشيئآ،الناسيعائة،("ال!ئباحةأو،("ال!نحيعني

دائمة،تموجيةحركةفيهوؤجد،أينما،الماءأنعلى.الماءفيإلآ،إليهمبالنسبة

وتنزلالماءجزيئاتفيهاتصعددائريةنصفحركاتهيوالموجات.!أموجاتأو

بتأثيرباس!تمرإرمتمؤجةتتحركوالمحيطاتالبحارمياهكانتلىاذا.الموجةخطعلى

ماكلإنبللا.ناقلوس!عبرموجاتفييتقلالآخرهوالصوتفإن،الرياح

تدركه،لاوماحواشنا،تدركهمقا،الطاقاتصنوفمنالكونفيماوكل،يصلنا

هوإنما،والأجهزةالعلميةوالتجارببالدراسةعلمناهقدمقا،وعظيمهائلوهو

.موجات

الفضاءفيت!نمتخموجاث

سبحانه.لئهوئ!تبح

..نراهالاسابحةموجاث

!"الفراغ"فيوشنغ

فيالكبيرةاللبنةوإن،الذزةهيالكونبناءفيالصغيرةالقبتةإنسابقآقلنا

منهاكلويتميز،الكونفينعرفها،طيعيآعنصرآ29هناكإنوقلنا،النجمهيبنائه

الأقمار،كانتوإذايسبقها.الذيالعنصرذرةعلىواحدآبروتونآتزيدبذز؟

فيماكلتنتظممدارابفيكلهات!تخ،والمجزات،والنجوم،السيارةوالكواكب

هذهبينماوةالخالي!،،الواسعالفضاءفييوجدعساهفما،أجراممنالكون

منبصنوفيالدوامعلىمليءإنهإذ،حقآبالخاليهووماأ،"الخالينقول؟الأجرام
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منتتكون،المرئيالضوءإلىبالإضافة،وهي،كلهالطيفتشملالتيالإشعاعات

)1(.أصنافسبعة

،""الكهرومفناطيسيةالأشعةموجاتمن،سبعةأصنافث

الفراغفيتسبح،الطيفأو

المرئيالضوءجمشكللاوهي،الطيفإشعاعاتمنيصلناماأنعلمناولقد

وتدعئ،"الفراغقيعبروتصلنا،محمولةللطاقة4أشكاهيإنما،ضئيلآجزءآإلأمنها

الطاقةأشكالإلىإضافة،وهي"،الكهرومغناطيسيةب"الأشعةهذهالطاقةأشكال

،صوتشكلعلى،ناقلوس!عبر،تصلناالتيتلكأوالماءموجاتفيتنتقلالتي

سابحة.موجاتهيإنما

الكون"هذاكتابنافيذلكشرحنافلقد،موجاتشكلعلىأنهافأقا

يتراوحجدآ،عريضواسعطيفبعلىتمتدوهيإ،المجزةإلىالذزةمن،العجيب

الكيلومتراتوبينأنغستروم)2(500501من3بينماالواحدةالموجةطولفيه

.العديدة

بالغة،منتظمة،السرعةبالغة،سريعةحركابتتحزذفلأتهاأاسابحةأنهاوافا

.نتظاملاا

سيرآالفضاءفيتسير!الكهرومغناطيسية"الموجاتاو،الإشعاعاتهذهإن

كموجاتفهي،اضطرابأيدونومن،رتيببانتظام،موجابفي،جدآسريعآ

أقولالضوء.وبسرعةالفضاء،فيأيضآ،تنمتخالإنسانفيهايسبحالتيالماء

وفتلقيها"!النجممصدرهاومثل،الكونفيآخرشيءكلمثل،إذآ،فهي"تمنمتحأ،

صارت،الباحثينبعضيصفهاوكماالرادار،أشعةمنجزءآ)الدقيقةاالصغرىالأضقةاعتبرتاذا)1(

أصنات.سبعة،المرئيالضوءفيهاوبما،كلها،الطيفاضعة

الس!تمتر.منمليونمائةمنا=الأنضتهروم)2(
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عليه.وتدل،وتمخده،خالقهابحمدوئ!تحت!تح،السيارأإالكوكب

قلت:وقداللهمفسبحانك

،14:النورأ!دسمح!متققهونلأؤلبهنتجذ؟يممتيحلأإشئءفن!ن..)

)شص(نجم

الفلكفييسبح

!ب

ل!ل!ل!ل!ل!ل!ل!افىدطيفدفضاءتبح

سئاركوكسب

الققكفييسبح

)14(شكل

ت!تخالكونفيماكل
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تمال!اللهخفقفي"السبمة"رقي

وفي،الكريمالقرآنفيوتكراره)7(الرقمبكرالموضوعهذافينناقش

في،ذلكمننستخلصهاالتيوالعبرة،التكرارهذامنالحكمةفينبحثثم،الخفق

واحد.وأنه،خايقآلهاأن

ةزلذا

لأرضا

الأرضغلات

السماء!)لجويا

-3

منمتتاليةمداريةمستوياب7في،النزةنواةحول،الإلكتروناتتدور

الطاقة.مستويات

.أفقيا"ا(اتجاهكعندهذا.أزجمينأو،قازات7منتتكون

.أبخر)2(أو،محيطات7منتتكونكما

عموديا33(.اتجاهكعندوهذا،بعضآبعضهايعلوطبقات7منوتتكون

.أيضا43(طبقات7منيتألف

)1(

)2(

)3(

)4(

المنجمدة)القازةاتاركتيكا،الجنوبيةأمريكا،الشماليةأمريكاافريقيها،آسيا،:هيالقازات

استراليا.،اوروباالج!نوبية(،

الأطلسي،4الجنوبيأالثمالياالباميفيكي)الهادىء:هيالسبمة)الأبخر،أو،المحيطات

!س!،ثههس!دلا(.الجنوبيالمنجمدوالقطبي،الشماليالمنجمدالقطبي،الهندي،والجنوبي،الثما!ل!

.أهاحأه!3!لأا

وهي:،7إلىالأرضطبقات)الجيولرجي(الأرضطبقاتعلماءقئتتم

حط"ثهه*،ولص!3الأرضجو-ا

لأول043فىس!3ء"هلأرضامياه-2

لمكه+صاالأرضقثرة-3

333ء"لا3أ7441ول4ءاال!طحيالوشاح-4

"?!س!ا،ول،7العميقالوشاح-5

ول33!س!هأأح341هحمالسطحياللب-6

"?هء!هحالعميقاللب-7

:للأرضأقربهامنابتداءالجويالأرضغلافطبقات

+م5"5ك!"ص!حم-ا
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القمر

السبارةالكواكب

لأرضاكير

السبع""السماوات

وأ،مراحل7في،""المحاقغيرأي،منهنراهفيما،القمريمز

.(1اطوار)

)2(الأرضغير،الثممسيةالمنظومةفي،سيارةكواكب7توجد

)3(،القرآنفيسبحانهالحقذكرهاالتيالسغالسماواتنفهاوهي-8

قرآنية.معجزةوهي

وبهذا،"السبعالسماوات9بكرفيهاجاءالتيالآياتتكررتولقد-9

وهي)1(،اللهكتابفي،متفرقاتآيابسغفيمرابسبع،اللفظ

بكرفيهامتفرقاتآيابسغ:تلكعلىتدذهذهأنفيقرآنيةمعجز!

.سماواتلسبع

فيمعآ،مقرونين،اللفظينوبهذين"،والأرض)السماواتذكرجاءأ-.

في7،أيضآمزاتسغ،غيرهأو7للعدد؟كيرغيرومن،تعالئاللهكتاب

السماواتخلقإلىتثير،كلها،الآياتوهذه،متفرقاتآيات

.أخرىقرآنيةمعجزةوهي)5(،والأرض

طاصقاشؤلئسمتعخلقآلذى):تحالىقولهفيالالباق")6(،"التئعا-ا

السبعة.السيارةالكواكبهي،3(:الففكأ!..ف

)1(

)2(

)3(

)5(

؟030؟،313س!2-ص!3

7حكهس!3ء"3-30

ا+ه3030س!3ء-4

+3ءث!+فىهس!ث!هس!5-3

30*ع؟هس!س!6-3

يلا،!ولءلم5ثه5"3ءء-7

.(المحاق)ويليههلال،ثانتربغ،أولأحدب،بدر،.ثافيأحدب،ثافيتربغ،هلال:القمرمراحل

.نبتون،نوساورا،زحل،الفتري،المريخ،لزهرةا،ردعطا:وهي

بلوتو"اأنلاحظ

.القرآنفيالواردةالسيعالسماواتصفاتعلىصفاتهتنطبقلا)1(

.66ض-اليومالنظرياتأقوىفي،سيارأكوكبالا،ا"نبتونمنهاربأفمرأيعتبرهو()ب

.001ص

32.ص

34.ص

.62صر،
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-12

-13

لموجاتا

طشيةمغناولكهرا"

14-ئيلمرالضوءا،

-15

-16

-17

-81المرئييخرالضوء،

91-

ممئعتؤقكؤظفناؤتقذأ:سبحانهقولهفي،)1(،السبع"الالراثق

نفسه.المعنئلها،،17:المؤمنونأ001ط!إلق

النبا:أثصداصا!شت!قهطتتاقؤقكئمة:سبحانهقولهفيالئداد!)2(،)الئنع

ذاته.المعنئلها،،21

هـانما،وحدهللعددذكرهاحيثمنليى،قرآنيةمعجزاتكلهاوهي

.السيارةالكواكبفينجدهمتامحانيهاتعطيهاالتيالدقيقةبالتفاصيل

.)3(الوان7مننحرفهالذي"الأبيض"الضوءيتكون

.مختلفاتسبع!)الكهرومغناطيسيةللموجاتأطواليعنينتجماوهو

السبعة.الأنواعهذهيرينا،طبيعيةظاهرةوهو،!قزح"قوسان

الأبيض!إالضوءتمريرمنعليهنحصلالذي،الضوئي")الطيفانكما

نفسها.الظاهرةيريناموشور،عبر

)4(.الإشعاعاتمنانواع7منيتكونهو

.للموجاتمختلفاتأطوالي7ذاتوهي

بها.خاضيمابصفابمنهاكلوتتصف

)1(

)2(

)3(

)4(

64.ص

71.ص

،فالأزرق،فالأخضر،فالأصفر،فالبرتقالي،الأحمر:بالترتيبهي""الأبيضالمرئيالضوءألوان

فالبنفسجي.،فاليلي

الضوءهووالذي،منها،جدأضئيلآجزءألكلوهو،الكهرومقاطييةلأشعةامنالمرئيالجزءذلكإن

ولأوك،م6661عامنيوتنإسحققامقد،النجومكلومن،الأرضإلىالضمسمنالحياةطاقةيثرالذي

ألوانهيألوان7إلىيتحللالأبيضاللونهذاأنأظهرمثلثزجاجيموشورخلالمنبإمراره،مرة

فإنهمألوان7"قزح"القوسفيأنالقدممنذعرفواقدالناسكانواذا.نفسهوبالتتابع،نفسيهاقزحالقوص

بعضها.إلىمنضمةلوانأ7منيتألف،الضوءكل،نراهالذيالضوءأنيعرفوالم

بالترتيبي:هيالكاملالكهرومغناطييالطفمكونات

حأ+530!لأ!"كونيةأثعة-ا

ل!،++3؟لأ!"غاماأشعة-2

*-،لا!"إك!أشعة-3

7(أاعايح،د!!"المرئيةالأشعة)وتليها7ءم،ألأأ5،س!ا4"لأفىالبفسججةفرقالأشعة-4

+أمس!43،3!لأ!"الحمراءتحتالأشعة-5

!!4،"4+!7أ3همثه!7!ل!(الصغرى)الدققةوالموجاتالرادارأشعة-6

4!"ألأ؟دلاه؟حيويةدلراالأشعةا-7
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**----صصص*----ص------ص
*!**-----ءصص!
1!!***---صص?//

9/7!***--صص
ا/لما/لمء/?،اتنوآة*1!1*!*11

*.ا

""ا!الم!أ5"طلاوله5!
لم1111

ا؟،1!ه1!"*!لألم?ء--*ا/لمألمالما

*"---ص?/
لأ\لأ!*---*عىصص//

3***----يرءصء
**----ص

-----**
-------

ضكل)15(

الطاقةمتويات

مداراب7في،نسبيآكبيرةأبعادوعلى،النواةحولالالكتروناتتدور

."الطاقةت"مستوتصمىمحددة

:بالحروفلهاويرمز،7إلىامنالأرقامالمستوياتهذهوتأخذ

الترتيب.على،5،05.هصا.7،*.ثم!!

ب!لكترونين.ويكتمل،طاقةوأقلهاالنواةالىأقرئها:)ك!(الأولالمستوى

.الكتروناتبشالةويكتمل،الطاقةفيمنهوأعلى،الأولالمستوىيلي:)ط(الثانيالصشوى

إلكترونآ.18بوبكتمل،الثانيالمشوىيلي:)ول(الثاكالمستوى

إليهرونآ.32بيكتمل:)*(الرابعالمستوى

الكترونأ.32بمنهاكليت!غالمابعحتىالخاس!منالستوياتبقية
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ص،!،ترلأ3،كأ"3ش+3،!ىءلأكا

3/ك!!حفغ!!!كلكفى3جملا!إكألأ!إ،

!حمالامأ42،!،،تث!!ءلم43كأ!ص!3ء؟!(ءا

لا/3،!رحم!!بملأثنثمك!!يرطح!آيربمس؟!س!كأ3

ضكل)16(

الص!تكونمحاقآالقمريكونوحين،الساعةعقاربعكس،الأرضحول،ايقمريدور

الجهةعلىمشرقةتكونبدرآيكونوحين.للارضالمواجهةغيرالقمرجهةعلىمشرقة

الث!مى.لنورالمعرضةالجهةمنقسمرؤيةيمكنالحالتينبينوفيما،للارضالمقابلة

.قمركط()شهزيومأ5.92فيالدورةهذهاكتماليتم

.أطوار7في،منهنراهفيما،يمزالقمران
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النجوم

الكريمالقرآن

السغالمثانيكلر

السغالفشخات!!

91(و،)782.!(1)

-21

-22

23-

بذلكخاصاتوقيع"بمثابةنجمأيلإشعاعطيفيرس!كليمعتبر

أنواعوجودعنتنتجالطيففينجدهاالتيالمنفردةوالخطوط،النجم

الطيف.ذلكإثعاعمصدرهوالذيالنجمفيالذراتمنمحذدة

آنغستروم6563منالموجاتطولعلى،مثلآ،نجدهاالتيفالخطوط

ووجود.الهايدروجينوجودعنتنتج،الطيففيآنغستروم486وا

1585الموجةطولعلى،بعضهمامنقريبين،الأصفراللونفيخطين

.الصوديوموجودعنينتج،آنغستروم

كليةمرصدمديركانوهو،0981عام،(أ!!مماحأمول)!"بيكرنغ"قامولقد

فيها.الهايدروجينخطوطقوةحسبللنجومحروفيبإعطاء)هارفارد،

يليها،الذيللخط)!(الحرفثملأقواها،)!(الحرتأعطىفهو

إلىأوصلتقداللاحقةالعلماءبحوثأنإلأ.)5(الحرفإلىنزولآ

هناكأنوهيالحاضر،وقتناحتىالعلماءعليهااستقزنهائيةنتيجة

:بالحروفإليهائاروهي،النجوممنأساسيةأنواع7منطيحيآتتابعأ

.(1)!هولعيلاك!ك!

.،87:لجخرا1!لغطيتمآاتتفؤوآتضثايئآينست!اتيتكةؤتقذة

الفاتحة،سورةأنهاأرجحها،أقوالخمسةالسبعالمثانيتفسيرفيجاء

،الصلاةفيبهاوالمثتى،آيابسبغفهي،بالقرآنسورةأولوهي

صفاتها.فيومثافي،بآياتهاسبعإذآفهيةوالعبوديةالربوبيةبينوتجمع

فيالسغ"،إالفت!تحاتوهي،تعالىدتهبالتسبيحسؤيىسغابتدأت

التالية:الآيات

آلضسجدإلمآتحرايىأق!جدمنىتلاءبحتبدآشرئآلدىسمتحين)(1)

آلصل!!آلشصميعممؤإت!ةاتتتآينلنرتاحؤل!برتهاآلذىآلأقق!ا

.11:الإسراءأ

.11:يدلحداأألحكيم!لقضليزآوهولأزضىوآلتشلئآقمايتوسمغ)(2)

آلحيهئر!آئحنريزؤممؤآلأزصىفيؤماآقممؤلئفيتايت!)ستخ)3(

.،ا:الحرأ

آلحيهر!ألقنىلنرومموآلأرضىفيوتاآلمنمنؤتافيمايتو)ئتثح)4(

.(1:الضفأ

.3،،؟موللأء+ظ!ك!اثه!ا!م3ا،+ءأضأامشأء+!أمضأ+ثهكاالا3لأ!6عه
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+)ئتئح"

كتابحروف!!

الته

الإنسانخفقثم!

-24

-25

-26

لخيهيبر!آلقننزآتفذويرآفيكالأزضيىفيؤماألصتتؤلئفيتايت!إيسبئ)5(

.(1:الجمعةأ

صتئصصقئؤفؤؤته"أتحضذآلئفذتةآلأزص!فيؤماآل!ثنؤلئنيقايت!يئتبخ!()6

.،ا:بنلتغااأقلإير"

.2،وا:لأعلىا1ظقفؤى"ألي!.لأغلآزثبنأشصيح))7(

:آيات7في!زاب7"ئ!تئح"الفحلبكرجاء

.،31:لرعدا1(00جفتوءيقوآلتلبهةسمحضد-لزغذآؤدس!ئخ)(1)

!..لتتيخهغتققهون،كدلههءؤليهنيحتخإلأشئ:ئنتان،..)2(

44،.:الإسراءأ

.3(6:لنوراألأص!ا!!تغاؤؤآيإل!يخهاي!مخ..))3(

غلمقذئحو!قمخوألظيزؤالأزضيآلمحؤتطفيمنثبمايئبخ؟لنةأنترآلؤ)()4

.،14:النورأ!..ص!لآن!رؤدتئيح!

آلحكير!آتعزليزوممووآلأزضىآلش!ئؤلئقمات!ي!يح)..)5(

الحشر:24،.أ

لحيهيير!آلقنيلننآتقذوصيىآقيكآلأزصىفيؤماآلستؤلتىفيقايت!إيئبتح)6(

.(1:الجمعةأ

!..آنختاؤتةآلئننتةآلأزص!فيؤقاآلتنتؤلنىفيتايته)يئتيخ)7(

،ا:التغابنأ

الله.كتابفي،2*7أي،مزة41"سبحانه9كلمةوجاءت!

"،اشنععلىيجيءماكثيرأ)التنح،أنكيفوانظر!

وعدب،،حرفينوعفي،الكلمتنبينالقريبةالقرابةإلىانظرثمءسس

.ووزن

حروفعدذتساويوهي،سبعة،القرآنوهو،،الفرقانحروف

.!لإنجيلاو!"التوراةأ

،القرآنفيالسبهعفيكزأكثزالله)رأيث:قولهعباسابنعنالقرطبيروى

سبعآ،والخمار،سبحآوالطوات،سبعأوالأرض،سبعآالسماوابفذكر

تعالى:قولهفيصبعةمنالإنسانخلقذلكمناللهشاءوما

طايز.قنسنلةمنأفيلن!ئنضققناولقذ)

تكيهز.ق!إ2فينظفةجغئتنماثم

علقةآقتهفةضلقتاثز

مضحغةتضققةآفطقتا
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271-الإنسان"رزق

-281القدرليلة"

192-الحشةمضاعفة!

قانلفرا"

آدمبنيء

الإنسانأحوال

جسمهيه

-03

-31

-32

عنهماآئمضحغةنحدنا

آتيطرلخت!فيه!ؤتا

ءاخرطقاآلنثمآتهثؤ

.(41-21:نمنولمؤا1!آئخطقينآختنآلئهكلقتحارك

قوله:فيسبعبمافيرزقةوجعل

ضئا.ئتآةآصئتاآتآ)

لثقا.لأزضىآش!ققتاثم

خا.يتاتآئتآ

(1).ؤقض!اؤجم!ا

ؤتخلأؤترضجم!

(2).غفأؤخدإلق

.31،-25:اغت!!)3(ؤآئا.ؤقيهقة

بقينلسنيوعرينثلاثليلةإلأالقدر(اليلةأراهافما:عباسابنقال

.(!رمضان)من

."رمضانشهرمنوعشسرينثلاثفيالقرآن"أننرل:اللهعبدأبيوعن

فيآثؤثهضينفقونآثدينئثل):للحنةلمضاعفتهوصفهفي،تعالىقال

يصيفؤألئهلمصتؤيائآسبهلىلمفيئئنابلس!تغآنتتفحئةكمثل!أئرسميلى

.(162:ةلقراأ!..جممثآءيمن

.مزات7تعالىاللهكتابفيذكرهجاء

.بامز7تجمرذ

خلية--كروموسوم-جين-جزيئة-ذزة:أشياء7منيتكؤن

عضو.-نسح

.بعوث-ميت-شيخ-كهل-بشا-طفل-جنين:7وهي-33هراطوأ!

)1(

)2(

)3(

.المرةتلوالمزةئقطع،والقتوالخضاركالبقولطرثأنباتآ:قضبأ

.الأغصانملتفةسجارا-ضخمة:كفباحدائق

.الدوابمرعى:أثا
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.القدمان،الركتان،اليدان،الجب!ين:7وهي-34سجودهمواضع!

الجمجمةبينما"

عنفية.فقراب7-35والضلب

.بكزهشتقخففه3-

رزقه"

العبادات

."اللهرسوذمحمذاللهإلآإته"لا:7ألفاظهاعدد-36التوحيدشهادة،

.آيات7منوهي،!"الفاتحةبسورةركعةكلتبدأ--37الصلاة،

.)دجمزت(7هيالإنمانجسممن،السجودمواضع-

.7والعئاءالمغربركعاتمجموع--38

الحج!

مراب7،الحراماللهلبيتخخهمفي،الكعبةحول،الخخاجيطوف-93الطواف.

.اعلوداوطواف،فاضةلإاوطواف،لقدوماطوافكوهنا.طوافكلفي

بينالسعي.

آلففا!إن!ال!:تعالىقال.والعمرةالحجشعائرمنهوبينهماالسحي-04والمروةالضفا

ظؤئآنعثين!قلآخناحآوأغتعرأنتيتصبئفمن(1)آلت!لثمع!!يينوأنقرؤة

.،851:لبقرةاأشصاكرلجيز!أدئةفإنضئنيمتظوخومنبهصا

بمكة.ربوتان:والمروةالضفا

انطلقتقد،السلامعليه،إبراهيمزوجهاجر،أنالأثرفيجاءولقد

ترىهلتنغلز،والمروةالصفا،الربوتينبينماالذيالواديفيوابنها

ابن"قال:البخاري.مراتسبعذلكفعلتأحدآ.تزفلمأحدآ،

.بينهما"الناسسعيفذلك)ص!(النبيقال:عباس

.الماءعنبحثآبينهماهاجرسعيلذكرتخليدهو:قالوا

،الصغيرةالحصاةوهي،جمارسبع،الجمراترميعند،الحاجيرمي-41الخقراترمي.

)ع(لإبراهيمتمثلالشيطانأنالخبروفي.الشيطانرفيأنهوالمشهورالجنار

فيبها،اللهنتعتذالتيالعباداتعلىالعائروتطلق،العلامةرهي،شعيرةجمع:اللهشعانرمن)1(

تعالى.لثهوالتليموالطاعةالخضوععلىعلامابلكرنهامواضعها

بعزفة.موقفثولامعيقوقثلهالي!،كالحبئئنأ:الغفرة
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.حصئاتبسغإبراهيمفرماه،يتمكنفلمالذبحعنليصذهبصذيق

يخرلتاا

لحخةاذو01

لحخةاوذ11

الحخةذو21

31يومأما

الحخةذي

الجمراتعدد

الحقبةجمرةعندجمرات7

الثلاثالجمراتمنجمرةلكلجمرات7

الثلاثالجمراتمنجمرةلكلجمرات7

المجموع

نأويجوز،3*7فيهفيرمى

يرميهالا

المجمو!ا

7

جمرة94

7*7أي

07

7*01أي

.أيام4أوأيام3فييكونالجمراترميأنأي

التثريق)1(.أياممنثلاثةأويومين+النحريوم:وهي

تؤضتنفيتغعلنمنتغدودات2آيهافيأدئةوآذ!روا!):تعالىتال

.،302:ادقرةأ!..أت!لمينعثئهإثمقلأتآصؤمنعلييماإثمفلأ

،المثابرةلنتعلمثلاثةأويومينفيونكزرهالجمار،نرميقالوا:

أمورنامنأميرفينطيعهأونعبدهأننيأسحتى،الثيطانجهادومصابرة

..ابنهذبحعنليصذهلهتغرضنوالثيطانأ،إبراهملذكرىتمجيدوهو

عنلإعراضهتأكيدآبالحجارةيرميههـابراهم..ربهطاعةعن

)2(
وسوسته

مانلزا

.!السبعة"منمشتقة!!الأسبوعكلمةأنونلاحظ.أيام7منهو-24الأسبوع"

أطوار،أو،زمنيةحقمبأي،أيام6فيخلقت-43السماواتخلقكر

السابع.اليومفيوانتهتوالأرض

للأضحى.4وللفطر3،سبعةالأعيادأيام-44الأعياد!

.للحزنومثلها،للفرحأيام7،قدييممن،الناسعرت4-5المناسباتكأ

)1(

)2(

الحخة.ذيمن13و12و11هي:الريقأيام

.(1)749الجيلدار،شلبيلمحمود،إبراهيمجاة
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القدرليلة-

القمرمراحلكم+

ذلكغير

المعادن-*

الثابنةالنسبة!في

-46

47-

-48العربيةالحروف*-

ذكرها.سبق

.7هيالأرضفيالرئيسيةالمحادنبأنقالوا

عددومي،قطرهاإلى،دائرةأية،الدائرةمحيطبين!االنسبةوهي

22تساويفهي،7مقامه،منتيماغيزكسرفي

(7*)2ونصفها،7(*4)أيحرفآ28العربيةاللغةحروف

)1(.الكريمالقرآنسورأوائلفيالمقطعةالحروففيورد

المرؤ

!ير

.387صراجع(1)

!م

يدوا

)17(شكل

والمروةالصفابين،()عإبراهيمزوج،)هاجر!انطلاقة
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كتابرفينقرأهالذيتعالىاللهكتابفي7الرقمتكرارمنأحصيناهماذلك

مثلمن،الناصاصطنعهقدفيماتكرارهوأثا،الطبيعةفيعرفناهقدالذيالخفق

.أغفلناهفقد،وغيرها،(السبعالدنيا"عجاثب

وأ،النمطيةمنذكرناهمماالكثيرف!نعرفناهقدالذيالخفقكتابفيفأثا

القرآننزولعصروفيالقديمةالعصورفيمعروفأيكنلم7،للعددالتكرار،

وجؤها،وطبقاتها،بقازاتهاوالأرض،الذرةتخصالتيالحقائقمثل،بالذات

دهاشعاعاتها.،والنجوم،السيارةوالكواكب،ومحيطاتها

فإنها،الخصوصوجهعلىمنهاوالحج،والعبادات،تعالىاللهكتابوأما

.7للعددومدهثةمثسابهةبنمطيةتحفل

نأعلىتدذالكونفي،ومدهشة،متكررةنمطية

واحدالخالق

يكونفأق.ومغزاه،المدهشالتكرارهذاأهميةفيئماريأنلأحديمكنلا

،النظامعلىتيدذوإتهأحد،يصذقهلاأمزهوالمصادفةعنناشئآالتكرارهذا

المحكموالتدبير،القادرةوالقدرة،الخالقوخفق،الصانعصنعوعلى،والحساب

الدقيق.

نفسههوالخالقوأنواحد،الصانعأنعلىتتدذالمتكررةالنمطيةهذهإنثم

فيماكللهشتخالذيسبحانهالخالقوحدانيةعلىتدذهي.الحالاتجميعفي

طزآ.الوجود

228

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


واحدةال!و،5فيهللحركةانماط

المجزةمروأكبرالرزةموأصنرهوولما

،الذرةنواةحول،متتاليةسبعة"للطاقة"مستوياتفي،الإلكتروناتتدور-ا

الساعة.عقارباتجاهضذأي،ليمينيسايىمن،نفسهاحولتدوركما

نفسه.وبالاتجاه،نفسهاوحول،الشمسحول،الأرضتدور-2

ذاته.الاتجاهوفي،نفسهوحولالأرضحولالقمردورانهووكذلك-3

وحولنفسهاحول،(السبع)السماواتالأخرىالسيارةالكواكبكاودوران

المنظومةيجعلمقايجمعها،واحدمستوىوفي)1(،نفسهالاتجاهفي،الشمس

عظيم.بقرصيىأشبهالشمسية

مجزةمركزوحول)2(،ساعة25كلمزةنفسها،حولالشمسودوران-5

ليمين.يسايىمن،ضوئيةسنةمليار025كلمزة!التئانة"درب

عددهاويقدر،نفسهحولمنهاكليدورفهي،المجزةنجومكلوكذلك-6

مليار.004ب

فينفسهاحولتدور،واحدةوحدةباعتبارهانفسها،المجرةأنكما-7

ذاته.الإتجاه

.وأورانوسالزهرةإلآ(1)

صطحها.على،سوداءشمسيةبقعوهي،""الكتفحركةمابعةمنذلكالعلماءعرف)2(
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البعضبعضهاحولتدورالمجزاتأنحديثآالعلماءاكتشفولقد-8

أيضاء1(.

من:نفسهبالاتجاه،داثريةأفلاكفي،يسححالكونفيماكلف!نوهكذا"

علىيقفالذيذلكالرصدنقطةباعتبار،الساعةعقاربعكسأي،ليمينيسار

الشمالي.نصفهافيالأرضسطح

ضكل)18(

.المجزةإلىالإلكترونمنالكونفيالأشياءحركةاتجاه

:الحركاتهذهفي7الرقمتكرارإلىوانظر+

.للالكتروناتمداريةمستويات7

.للأرضمتتاليةطبقات7

.الأرضلجومتتاليةطبقاتسغ

.الأرضحولحركنهفيللفمرأطوار7

بعضهايليمداريةمستويابفي،سبعأطرائق(او)طباق!،سماوابسبع

.تجزاوقفتم.،بعضآ

للمؤلف.6المجزةالىالذرةمن:العجبالكونهذا5(1)
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1(

ومحترةكاملةشمسيةمفظومةتشبهالروة

المجرةوإلىوأصغرالذرةومن،يتبذللاواحدمكانكلفيالكوننظامإن

الشمسية:منظومتناوبينالذرةبينالتشابهأوجهبعضوهذه.أكبر

ةزلذا

الذزةمركزفيالنواة

حولهاتدورالإليهرونات

عظيمةالإلكتروناتسرعة

عقاربدورانعكسعلىتسيروهي

الاعة

نفسهاحول)أ(

النواةحول()ب

(لإلكنروناتاأو)لإلكترونامدار

النواةعننسبيأجدآبعيد

بالنسبةجدآصغيرةالالكترونكتلة

النواةكتلةإلى

عديدةمداريةمستوياتتوجد

النواةحولللإلكترونات

المداريةالإلكتروناتصستويات

سبعة.هيالنواةحول

الصغيرةالكونبناءلبنةهيالذرة

الثمشةالمنظومة

الثمسيةالمنظومةمركزفيالشمىتقابلها

حولهاتدورالسيارةالكواكب

السيارةالكواكبسرعةوكذلك

مداراتهافيالسيارةالكواكباتجاهوكذلك

نفسها)1(حول)أ(

الشمىحول()ب

كذلكالصمص!عنجدأبعيدةالسيارةالكواكب

الشصإلىبالنسبةجدأصغيرةالسيارةالكواكبوكتلة

مستهوياتفيأيضآهىالسيارةوالكواكب

الشص!.حولعديدةطبقابأو،مدارية

،الأرضغيرالسيارةالكواءبأي،وال!ماوات

أيضآ.صبعة،الشمسيةمنظومتنافي

،بعيدةشصىهونجموكل،الثمسيةالمنظومة

الكبير.الكونبناءوحدةهي

.بوجودهالوجودفيماكلنطققدالذيالواحدالخالقعلىإلأذلكيدذولا

.وأورانوسالرهزةإلأ(
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ةزلماا

لالكروناتا

الذرةفي

الموجات

طببةالكهرومغناا1

الضرءطيفألىان

المرئي

الن!ر

الارضر،

السبعالساوات

البارةالكواكب

(الأرضكير

النحوم

المجزات

مداربةمسنربات7نمم،

انواع17نعم

نواعأ7،نعم

،17نعم

+7نعم

أر

طوار

أرضبر!،ا

.تزانا

للأرضطفات

للجوطبفات

مجعلات

منوبات7فيو،7نمم

اقطبا"ربةامد

نواعأ7كها،نعم

الفجوممنأمابة

الهو!3:فيا،شياءصنهاتبيكمتهاونة

حركة(

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نمم

نعم

نبع

!-ا؟

نمم

نعم

نعم

ئمم

نعم

نيم

لعم

مفطربة؟عرمادئة

نعم

نعم

نمم

نعم

نعم

نعم

نحم

مر!ت7فلطواا،نعم.

طوافكلفي،الكعبةحول

7والمروةالصفادينالعي.

مرات

جمرات7الحمار،رمي،

مزات7مزة،كلفي

،سرفينعم
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السيارةالكواكبكمداراتهيالذرةنواةحولالإلكتروناتمداراتإن!

غيرمنبعفبىفوقبعضهاويقع"،"طباقأو،طبقاتشكلعلىفهي،الشمسحول

فيوالحكمة.عظيمةأبعادآ،أحجامهاإلىبالنسبة،بعضهاعنتبعدهيبل،تماسن

فسبحان.اضطرابغيرومن،بعضآبعضهايوازيبل،ببعضهاتصطدملاأنهاذلك

لضقارآسمابقللآولاآثقمرتذرئرآنقأيئبعنيآل!ثئمش،):قالطوقدتعالىالحالق

.،04:؟ص!يمتمحطوئققكفيوكأ

يحكيالاعتمارأوالخخطوافث

!الكونفيحركؤكل

.أكبرهإلىأصغرهمن،ونظامهالكونتق!فيعجيبةتوحدةإنها

فينفسيهماوالنظامالنمطواجدونفإنناالكونفيذلكوجدنانحنولئن

يليللحجيجدائريةمسارابفي،طوافكلفيسبعأمغتمر،أو،حاخكلطواف

ليمين.يسايىومن،الكعبةحول،بعضأبعضها

الواحد.والخالقالقادربقدرةتنطقباهرةإتهيةمعجزاتلإتهاخقأ

الإلهيةالإرادةوإتهاالواحد،الخالقإته!ظنمنلهتتأ"؟"مصادفةهيوهل

أجمعين.أولئكخلقفيالواحدة

الإتهية،القدرةتحكيآيات،السابقالجدولفيرأيناها،التيالحقائقإن

الكعبة،حولسبعآ،،/والاعتمار،الحجفي،بالطوافعبادهأمرالذيأنوتعلن

والأقمار،منها،الأصغرولبناتها،نفسهالذزاتخالقهو،ذكرناهالذيوبالاتجاه

جميعأ.والكون،والمجزات،النجوموبقية،والشمس،السيارةوالكواكب

وأمرنا)ص(،الكريمرسولهعلىقرآنهوأنزل،الحرامالبيتخلقالذيفالئه

واحل!نظابمفيشيء،كلخالقنفسههو،المخصوصةالطريقةبتلكالحجبشعيرة

صفاتهوكل،صنعهوبديع،وعظمته،ووحدانيته،بألوهيتهينطقبديعمحكم
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ولمحجيبة!لمحري!ةمشتر!4!نهاث

فمافلك
دائريمساز

المركزأحول

شكلعلىدائريسار

الجممنتنبثموجات

معولكلالانجاهاتبجبم

لها.حصرلادوالربعضها

ألريدسار

مرجاتشكل!لى

عم

مم

3

عم

مم

مم

مم

نذمها؟وحول

نعم

نمم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

الدورانانجاه

عقاربعكس

وفي؟الساعة

الحركبن؟كنا

نعم

نمم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

)1(نعم

المركزفيما

مماأكبر

حولهأبدور

النواةحولنعم،

،حولنعم

،حولنعم

،حولنعم

،حولنعم

،حولنعم

،حولنعم

،حرلنعم

ضرلأا

الض
لشصا

لثصا

لصىا

لس!ا

لش!ا

لقوةالخضوع

الجاذية؟

نعم

نحم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

وانمادطاعة

مأجبري

اخناري

حبري

جبري

جبري

جبري

جبري

جبري

جبري

جبري

حبري

جبري

تيع)لهان

إلأشيءمن

لحطه(ئئح

نعم

نعم

نمم

نعم

نعم

نمم

نعم

نعماحول

المجرةمركز

حول،نعم

العضبعضها

حرل،نعم

الكبة

جبري

حبري

نمماخضرع

نعالىلثه

ماوهرلعم،اخباري

كيرهع!الإنساديم!ر

عرضا)إفا

الآبة..(الأمانة

حرلانرس!"أراويدور.الاتجاهبحكسنف!هاحولتدورلكن!ا،نف!هابرةالكراكببيةدورانباتجاهالشحرلاالزهزة،تدور
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لألأء6!ع!/33س3ءكا!"لاخء!خ6"؟33ءورء!!عسكا،ءلاح3!3يبه!؟؟/لأ،-
ط!!!!؟ء3!؟عش3كالأصلأ!3لأع!/

،!!.3عص3لألألأ3بمبر3د3!لألاء!كالأ-لا3كات!كلب!!هغلأ!!!73:برىء9كالمكألالا\3

ثمط!كا!لأكا-،لألاكالاكا!ش!3!!!+ك!وو!333!،!3في!كأصس3ص+؟لا؟لاء!*خى33ؤلالأ*3لاكأ!بم!لا3خجكأبريرص!-3*أ%لأءلأ؟!3*3ع،3!4ء؟يخح!لأ

3خلألالالا33لملالاسلالاسءعكا/كا-خيرلا؟ص!لا!!لأ!؟ء!ظحمالأءئر!خ!يء!يركاس!-سلالا!صضجكلصكا!3/س-كا3!؟3+؟ء-لالابر!لاء

ء!!!لاءيبما!!3+!،*3،!س+عبم**!/بربمرو؟6*"سجميلأ7وو؟!ئرء"ص!لا!!،لم!3-لا/لا".قفي/لا/لا3!كاير!ىكالاحوير-ءكا33كالا!

يئء!لألأ!3\*!*،لابر.!فى/زو3ص!؟،!7ءلألأ!!ع!-بر!!خ+كا*ىيهه!برءكاؤ3"!كا!س33-ش!كا*3بر+73!،؟كالأص"3!س7؟!لا!!يرلا!33ءقيفيء!ج!لاكرر3غ؟3!مم!لاجمبمكا/؟!*!ء3!3ء،

لألألح3ئر!لألأ*كاكالاسضلا،?!!"!!و!د!ض/3كاكا!ضكاد،337-/س3"7لا!لاء!لالا3!؟:س؟!لم،3ءكاكا/3"/3

!،/بر3ف!3:3ءلمل!*س؟لا-!.؟!!!لإءلالألا!روس3كا3ع3لاع3تنيردلائم!كاسبم333*!لم

3!حئبم/لالا!!لأخ؟"!لاءإس!?3-3خسخء"!لأجءفي37د!!3لالا!كا،لأين3ءث!كا!يرحئم!!؟خفي!!!!!لا*"!ل!لأ:كا3

يسكأ66*لأ،،3لألا3!لألأ3لىفيكا"?لاولأ!-صسلاكاكاء3/!كاء*ل!3كاس-33ء!"/سبرخ!!لإ-!صل!!!3!يز؟3ءكالأ!ضلم33/3يه!م؟بها:3!!في333333كا

!ول!؟!!.؟،لالأ

33؟33!3كا"/ححمخءء*33لا!

لا"!!؟!!لميز/3؟3+3لملأ؟؟.!+!/كا3ء33ء3،ء(كا!لا33لأ*هـكاير!ءبزش!!33ء*

لا9-كاك!!!غئر!!3--!/ف،3لا،+33لا37طيمسء3+-صكالا/3بر!!س!ك!ظ!ي!3ع3ءلأس

3!لا،كا3،لايرلالأء-!لا!سلالالم!لالادط!33!3!كاءلألاكالأ

كا!!كا!!!!كا،ص+ط!3!س/3*لاكالا/سل!لا،؟لا!+،3!-لا"!لأ!!ء!ىءص!في3

!-ل!!لاسلا7رزكا3:ص!/3بر/س!/7!،!33،3!؟ء"لأس3ء؟لاىبرلألأ-ءكا!/!!لافي-كالأ-3لا3كا3"!!!ىكا!لا?،خكا؟ء

!3!3!صفيك!!فيلا!*ءبم-لأكاءلاوللابر3-برلح.كا!دلألم!!!/3،لأء3/يم!لالاص!س!+"!-تح!فغ/لاسشءسذ!!ئج

?ك!وو!عيه!.ئر!/"39كا!ء-/ء3!صكا?73لاسكا،!،كالإلاء!؟س33خم!لأ33"لا!!3،لا3ءلا،3

ص!+؟كأفي!3!س!س3!خ؟!؟حء،س،!سسكا+!+لافيء!لألاء3-/!3لاسلأ3كا!-*؟جءكا!+لا!!برس!7لافي!!لا!!!إ3ء؟بهم!!!يزبر!!لار33أذ!لمسلاصءلا

!+.3ءلأجخذ!!*-لا!!!س/ء!كالا3-سلأء!+3

سء!!!!يم!!!"!3،كا3علم!ل!!ءلأ!لألم،كاممه!*!*سء!/3س!6ء3ءء+بمل!سكالأكا؟\إض،ع!!3س!!:!جه!بر؟!ءأ!لالا3!!،!+!!ص؟!!3،نن!!!بماض3لأغلألا؟!لا-33!ص

لاكا!*علأ*6-3بر-3لالا/،*"كاكاء/،د/3لا!!لأ3ءلا؟لا3لا3صض!لم!33-بر*لأ!لاكاص3صلأثعذلا!ك!3لا؟!رز-/!!بر-6

غ/3،!:!قي-3!3!3ىلإ+7لا!-3!33بر!ءكاكألاص!لأقىكا؟/لأ،سصلاءكالا!!ماقيبرشيه!؟!!3لا-لاث!!؟3!نجبمشج؟"

!3لأو/+كأكاألأ3يرىى!!3!*؟.

7ش!+3حكالا-لا3ء؟ة!ء!،لابرس3لمم3!فيكا3ء!لابر+ءبمء!!!!!+كا333،لا"ش3سئر/!جمغى!لاز!لأ*"ل!؟لح!؟3!3لاءس+س3

!ءهمئ!!خ؟خلا؟خكا،هـ3!3!-؟صلأ!33لأ!؟كا!ءص/لا!/!ير3!بر!03!ء3،/س!كا7؟ير،؟ذ!!ء-س!ص93-علأ،ع-ء!/1ئمئبماكأحءإص"3كيه!لأ1!ء!!تخلا!لاطبرلا؟ش؟ء!؟!

كا!-*/كاير!!-ير؟لأكائم!!،!لاييرء3!*/وللا3،ء/لا333ءبر9ئمم!!؟3!ظغيرشكا3!خ%ض؟*أفي!سلا/س3!؟بن!!لا3يز!،ص!!نفيثر!صيئخش !3*3،لأ/*"!،س+كا!!ءفيسسس1؟س"؟/ث!!،لأ!+ف/.!!!سلا3ءح!!لى!ءلأ+!!لالاكال!ص1خ-!!)لالا3*كا!3بخلاص؟7؟ء!!!اغ!!3ء صء!،!ءلا؟.يم؟!!

لا33/!ءىرر!ئك!لا؟3كالأ*!ءكا!ءكا!9ء31لألاص

مم!س!ء3لا؟4!غكا!كاء2كا!!/33")*!!3صلا!لج!كأ!ح!!لألا!ء!/!؟!-*غ؟ع؟كاشمم!!لا،لاكا؟!!لا33!!ءل!!،!كا3!لأمه*!كثككي!ش

3ءلأ3،3:!+كا+ء3رز3!/"كاءش

لأكالالأ!3!-لأير!لألا؟!7ئن!3ءبر؟؟3لم؟جئج33بريزص!لا؟3!ط!!كا؟ص!!!ظ

ء!!س3لأمحي3!لابن3لأ!!!!*!لأء3!يص؟ى!،كا/،صس-*!!كاءلأحبر3،؟بر!3ءسبربكا؟!بزيهيترلم!!!!،/!!يمك!كا

!!3+شبن-س!سظماى!،!؟ث!كا3لا3؟ء3!كا!/!*طعبم!/ص/-لاس!!33ص!كا3بر33لأ33!!!-لاكأ-،ك!-!:؟3في!كا،لا!7!كا؟-د؟عئج!!لاح؟في؟

"سض3!!!خ3?برسدء؟ض!كئ!س+!-!!!س!-ء!!كا!3*لإ+"!؟33*9!لألألألا!،3يزءلأءكا،!كا؟!-

!لمح!لاير!؟!؟وضسس3يرط!!!!؟!!!!يمصد!،3لأ-؟عمدلالم3ئر!?!س!33لأ4!3!!!!كأ!!لاير!زر،*ئن!!+ة3ء؟

كا!!،؟!ءك!!!!!ءءقجتنء!،؟ى؟/سسلأ!؟!!!3؟!3؟!ئئم/ئمصك!!!*!3333ءلا،*!3!-و؟+ء:لابر3لمفيضخسح!+ص3،!+بز*ك!!غ!!كا?)/لأئلألا!ءشغ!!

؟لا/+!ح!د-!!ص!سسد*!ىحمئ!3لأ!/لاء!ر-3؟!؟!بملاع!كابرءفي3)!ءسكا.!مى،!!ء63+ىحبه!لإلاس!ع!!!ءير--غ،جغ3لأء!لحكا!!لاكهبر!-!-+*؟لا!ننشلا/*ء3؟-؟غء*!يمجةلأ/:لأ3س!!كالالا"3ءفيجءكا333-،؟33

خ!!؟ء7!ضى3سضص!ءزر!كا!!!م!ه!3برلإس!ءخ،لاكا!ج!!"+كا:33ءلأ37ء33ئر،برلا!ء)+بىووصرزل!؟!فيلا،!يز!!كالا/ىبرءبر3-/ء

!!ع*!1*!ع3،ءصلى!كللمحم!ثمبر!*لا3!و!!-!!مع؟س*!!ير؟!وكاضلأ+يمسلاث!!!!!كأ!ءكا93بركاص!؟ئيخ،!!73،!3مممكاءير،ك!بم3!!-فيبرء3"؟3لأ*كائج+لأض/أء!*!ص

جمد"ء!!ص؟!أ!!/!؟لاحم!شنرظفي!رز33/كاس!بر!3جمغكاء!لم!كامميم3"!ك!ىلأكا3كاكاء-!03!كا!لاول!كا؟لألاء3*لا3ء3-3لاسس+؟ص3

3:لا+!،!ء؟!*؟3!3"؟لا!!كل،لا!!كا!لا!ث!؟!3ءءلأ!*3!ط!لالأ،لإلأكالأكايمشس!!3،س1!!ر3ءى

!ض3"!ك!!!خكم!؟بر!ء؟؟؟!?!ء!لاءص؟؟!في!3!غعض!ص!،!س؟!!ؤش،!قى!بر!زءكأ؟!لا*لم!،3ش!!!3ء!*ءس

3!،إ"!لملا؟3/ءلاءلا،/33لا7%كا33"3لا103يرلا!سءبر/صء//في2ءكاكا+زرير!/33+!+*كا!لاج!لأ"لأخ!بم3!سصس3/صلاء؟كا؟3؟!

كا!!كغ!ثس!؟!*ء،33!1!؟فيلالا!كاكا!3!!؟ينلا*؟!!،لاص!!"*/!!!333ض6لأ!كارئر3!3+دءسكا.د1!!3!!!كا!ص!ع3!3ء،/3!كا 733لا?بركا،3كا33"6!به!لأ؟!ءحلا!ء!3كا-ط!3!*ض!كالاسكا3؟خئ؟!لائرص3ء!؟!!+/لأ
؟!!؟طه!3س3!!بر!+!!!!يم!!-لاكائن؟!+ثه!ءكاكاؤ!س+!!!كا3!ء!!صلاءلا!ص!!!*"لأ،3ءكاث!حيما!ع/ش-!يز/3

صكاكالأ3لاء!3++-ير3سءدجس!؟؟،يم؟/!!بم!؟ع-بر/خ!!لالالا
؟33-**ءء!!ىكا2!شخيزئرلاجم!+:ع؟/3صئمحلا؟!كاخ3+لاء!سس!!!ء!ءكاكادص3كاء6+-ضثنء؟؟!ءكاص1خمزكاكا-قل!"!!ض-!كا،*

ء3/سص3لاكا33صء3(ك!!؟لا!!"!لأ3د3بركا333؟3سس3

!-ء3!ج!!زوكا!برلايه!!-لأ3ايرءلإلا!ك!-بر!ش/:لحكل،3ءكاكأكالأ!لأ!لأ،!كأ*ص!*صص*-لاخء3-يم3لالا!كأ

يبم!صءضلاكولم!سكألأ"33كالأ!3ممو؟لا!لألا13ص-!"ء!لم!"ءكا3-كا!لاكاءلاك!3+1د+؟لا33لاكالا3!3يركا!/زركاكا!يلا3بم!!!!/3ئر/،س3ء3؟؟لاسص؟س

بركالا!،!؟كاءئن؟ك!!؟!ك!ىلأ/!!ء!لا!س/لأ!"؟جمبم/-،!33ء!!لالا!!3ىلأ3!بملمءلأج+ء-!ير3!!ى؟3ءكا!3!كائجء3?؟!3كاء"بر؟كا!لالأ،؟ء

يى!،*!لأئنغكا-ص!!!وض*لا3؟لا/؟لائج/!-سلم*؟!ء!ص!ص!ءلاىبر؟زر؟بر!حءغ*بر!كافي!ل!!م*كا3لا،؟بر3ضكاسخ!لالاذ؟س

؟!يه!إءكا!؟؟!ص*يرببر3عء؟لاكا7لالأءج؟?غ3!،ج؟كا+!33ء!؟3س؟سلا3!ي3!ءلم!طيرزءلأيرلمكأيئ؟:لم،ءسشلأحلا؟/*!

ء*)؟؟!؟كح!كغ؟؟؟لا!؟

!!س3لاءح!حنه!3كخ!كايرء*لأ!!لا3ء+لاص!ء!!/3!!لاءكا!33؟!37!لأ"بهبمسء*بر!بر3/!-(قمم!ءىفيفى!رو!،3!ءكاع7"!3!ضكالأء!3!-،+!ح!يرء!بمكا

!؟ش---!+!!فيئر،3ء3س؟3!؟+!3ء!،+/+!!لا!س،س/!!ص،3!؟!،لأ6ير!!بههم

*!!!س!!!32لاءىءلأ/كالا!لأ3!لأ!!لاشءس!3%-س/ء!3كا*كا!يه/ولكالأ*6كا!،

لألا!ءلم3لا/س3+3؟!!//33ئر%حء؟،كا-6خ-33لا!كا3لاج،،ئم3!!+كا/حم!،ئرظ333+ىكا،وسيز63؟3برز،في3خيلم؟!-/لالم*؟!؟؟!صكألميريررزشو!غيمفي3*!!جم!ب!بمفيزر؟!

برأ،+عكاءكلغ؟!كا!؟؟؟ي؟لاد!ج!*لاصلا؟لأسسكاسلأشلأسلأ!/لأ6عس7س!؟كا!؟لا373كا3!ءصلاتمتم3؟!لا3!؟7/*!!م!3!!حض333!!!كالالاكا3،!3+3+لالأ33لا-لا7 ?لأ!!ئرلأ!ى/%و؟خزعيرزر؟ءلا!كاخءى3لا!ير"3؟لالاوللأء!\كا3+ع!ل!3!كا3،+يمء33!لأ+*!لالالملا373ء!؟!لأكالمئم!!؟"!!غلمض؟كألم

،!به!لأكا+لأ/س!ص33ءلا!!برعسر+!*ءكاكاكاصجم!م!3؟؟ع!،!ي!؟لأيمئنح!3 ؤ!!لأ3:ئفيخ!!لمء-!ء3لاء+!لى!برء*33د3!3!لاك!ير!كا!3!!*ع!؟ ؟:!!?3كاح-3-!!بر!لم!+لا،ء3زرلأ؟في6!1ى!337؟:-ىءسءلأ!!!!!كا

!مم!كا*لألا3ءكا"ئرلاغيخ!3ضلا::لا"ل!3-لاس،!و3س!!ئر!!*!لأ!ء،لا؟لأير!ط!ءثنص\!لأ،؟سكا؟3!"لأ!سكاسسلأء،ك!غش!!؟3لأ؟كا/!ير!،:33رزكا!؟ء-/كا/لأ3بر!/3!3؟3كام ؟لميرء/شصكا؟ء!3يرلأكا!ل!3لايربهسلاخ3س!ؤ!كا!33لأ3فيلأسلا!*؟*!3ءس؟س،3،-1ئرلأ؟33كا!بم!ل!!

ى!مم!3ء33!3كا/!-ع-كا-مصبرزرلأ3

برىكا/33كا3-لاهـ!!!-3،لأ-؟ءير!؟كا!!،!!،!،،-

ء/!!!!7*-بر3،ص!لمكا33-!ى؟!!كا333!م!ل!عم!س+كاسس

س،برلا-!لاكا!لأسذص!!،لأ3!كاش"ءلألألأءس،73*3!؟!-!!م-ص3!ءنم333س3؟!كاكا3لالا"ش؟كاكاسض؟!ك!!لالاء3لايمكا!،!/لا

ع/33-لألأ-صجمهبر!؟!!،ك!ى3+كالألم*6!/!ي!!كأء3!نر!لأ!كا!لا*ء!//7+!ح،س3لأ!؟!؟كن!!!!ض!كا!لإ؟!ح!!333

ع!3ج!!3//لأ!!/!برقلا!ممي/ءكا!3!بمش،!3-!!و؟!!3،ءلا-+لأ-لمع!!كاء.!3

!كجم!،كاسلا!كابر"!!!ءئر!كجمئم!،!*!سكارز!*!ثم9؟"كا!لا!-!ذئن3-!!/!ئن!!يلالا3!لم-!ءلا3؟3يمبم*!!لابر33ءلا!

3!*3!؟!!لالاكالأصكلم!*!لا!3-لالىكإ؟7!لأ!لأ:لأئن+فيخ!*!لا(ءبلأ؟!*!+!ء!؟!لأ!!

*،!بمكا!ى؟كاءص?لإ-ور*!!لأء!ج!"!!!"!لا!ءء+!ءثي!%!ش3-!3دء!كالم-في!ي!كأء3كاخش33إلا،؟لأ!لأ""ئمما!!!؟!كا!31-!لا

لألاء!3!ك!3ء333+صءكل*ءكأ.!!!!به!!*،2!!ء!!ح!يز!!برنج!!؟ءرز!؟!يم!!نر،!*!شهـ!؟كلس3!!!ئو!!!!-!!ق!حؤجم!*ء!لمكالأ!?س/لا؟333
--صءلالأكا!ه!!لا!بر؟!!مم!-ىإ:!؟3ء!!!ء33!"حص33!

كا*3،ء!لأكاكاكايم!هـ!لاح!!ح!بر*-ء*،!ك!لا!!س!*ع

*سءكاص!*8لح!!ءكاسكالأ!س؟/ش)سلأش3وولحء،كا!كاء

-ء633ءلم!سلاص?؟لأكا3!!/3!ب!كا!ء؟3صس!3؟!/حم7ئي؟!!33!بمبملح!*ل!!ول!!!3؟كا?!جميم!!!/،ء!3+جبرس333،3لا

3ء،"ء؟ءسس3لا!س!!يمكا.لأسلاكا!ؤ--!!لأ؟!خ!!؟ير!!!!غ/كمئز:غ!!"3ثم،3؟-زرص؟3؟؟؟!،3؟ع؟/لأ!؟لاس/:

لأ!ئر؟!!3!ه!"3.-)لأ!ء!لا!:ئر!!لاخ3ءكال!3لاس3!!!ع

حم!لا!+،ء!؟-ء!لا!وو"3*!ئر!يم/!6بر،!!!!ص-3!ء3-*-كا!ح!تمبم3+فئ/3لا3؟؟!!ص!برعن*ءصلأكا3--!!س3-!!

!غلاءدء0/13به!خ،!هـ!ء!*ء!ؤ!!هو!!!كالالم9؟شءش!س،ش!؟ض/لا!"لأس.!*33+سضس!--ء 33!!س-+ل!!!ث!لأ*س3!ء،*3ع3صعك!بر?/رو3لأ!/،عس،لا3ء*3كا3كا!!ءبم،ء7لا؟نرلا3؟*حكيس

مم!333!!!*سءلملاح!

ررء-!!؟!!ضع!كم؟!!لح!ة!لأ3!-!!!!!ء!ء*؟3!ص،ء/!3!.!؟33

3لم!دلاءلا/كا؟"لالم-!!ثه!لأ!لاكال!ء3!!ينلملا؟ظي3بر؟*!لأ+ل!3لا،!ء*!لأ!س"كا!لأ!3!!!!لاكا!!شق!ئم؟!"/
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بأنيقولالذيالمنطقيالاستنتاجإلىالوصولمنقناصيىمنهناكوليس!.القدسية

،ذكرناهقدماكلخالقنفسههوأنهبذلاوصفنا،ماعلى،بالحبئأمرالذيالخالق

نعلمه.لموماعلمناهقدمابل

ولا،الشمسولا،الأرضحركة،القديمةالعصورفي،تعلملموالناس

هوتعالىاللهولكن،علمناهقدالذيبالوصف،والمجزاتالمجزةولا،النجوم

كقه.خالقهوهولاكيف.ذلكبكلالعايم

.المتعالالكبيزشيءكلخالق،القهمفسبحانك

ثا-ثط!كبم

أصغيرمن،الكونفيماكلحركابيحكيالاعتمار،أو،الحبئطوافإن

،مخلوقالكلبأنينطق،وأكوانإناسمن،الجميعحالطولسان،أكبيرهإلى5شي

تعالىدثهويستح،سبحانهالواحدالخالقعلىيدكماوهوواحد،خلقهمنظاتموأن

ملكوته.في

حول،الحراماللهلبيتطوافهمفي،الغفيرةالخجيجخموعإلىغفنظزتعد

والطاعة،،والتقديس،بالعبادة،تعالىدثهويستحونويكترونيهقلونوهم،الكعبة

؟وحدهله

يخطرولا،البالفييخطرواحدآشيئأإلأاللهم3شيمنيشباذلكترىلا

لامفافيهاوبما،واتجاهاتها،وحركاتها،شكلهافيعظيمةمجزؤصورة،غيزهمعه

ليمين.يسارمن،نفسهاحولتدوروهي،النجوممنئغذ

دورانيحكي،العامفيواحدةمزةحاخآ،الكعبةحولالحافيوطوا!تنمة

.العامفيواحدةمزةالشمسحولالأرض

الكواكبدورانيحكي،مزات7الكعبةحول،الأرضعلى،وطوافه،ا

الشمس.حولالأخرىالسيارة
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وبالاتجاه،الشمسحولالقمردورانمعأيضأسبعأالحاجطوافويتشابه!!

العين.رأيفي،أطواليأو،مراحل7لهوهو،ذاته

حولالقمردورةيحكي،الحجةذيشهروهو،العاممنشهرفيوحخا.%

.(تقريبأ)1،شهركلمزةالأرضوحولنفسه

يسارمن،مراب7،الكعبةحول،الدائريطوافهفي،الحاجأنكما*

.النواةحوك،السبعةمساراتهافي،الذزةإلكتروناتحركاتيحكي،ليمين

الواحد.الخالقوخفتي،الضانعبصحنعلتنطقكقهالكونحقائقإن

كلوخالق،منهاالأصغرولبناتها،الذزةخالقنف!ههوالحجأنزلالذيوإن

أصغرمنهما،التواليعلى،والمجرة،والذزة.منهاوأكبر،والمجزات،الأجرام

النمطيةهذهإن.الكونكل،الكونمنعرفناهقدمامنهايتكونالتياللبناتوأكبر

طزأالكونخالقنف!ههوبالحبئالآمزبأنتيشهدافي،الخفقفيوالاطراد،المدهشة

أخد.واحدوأنه

)1(

الكعبة-باب

(الطواف)بدايةالأمردالحجرإسماعيل

!ض

-----3-ل!زنما3.

ابراهممقام-!------ .-(.01)عااي!ب

ب،

+،يا.

(02)شكل

ليمينيسايىمنالكعبهةحولالطوافمسيريبينمخطط

نفسهالوقتفيالدورتينمنكلأويكمل،الأرضحوليا-ورهوبينمامحورهحولالقمريدور

يومأ.5.92فتمتغرقالمختلفةالقمرأطوارأما-يومأ327)منبقليلأكثروهو،تمامأ
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خفتههوحرةفيتتجف!الخالقوح!انية

آخد.لتةآفؤفل)

لصما.أألتة

يوثذ.وثتمييذثتم

.،ا-4:ا!خلاصأآحد3!!فوال!كليكنولم

تعالىللخالقيشهدماوهو،مكانكلفيواحدهو،والخفق،الكوننظامإن

واحد.بائه

المزيد.إليكسابقآذكرناهقدماوفوق

واحدةالكونمنهايتألفالتيالقيناث

والخلق،،الحياةن!ث!وءتف!رفهيشيء،كلتف!رالمادةأنالماذيوناذعى

نأقبلذلككان.عاقلعقلفكأئها"،!الطبيعةإلىشيءكلوغروا.كلهوالكون

حاجبمافينفسهاهي""المادةصارتوعندما.المدهشةالذزةأسرارالعلماءيعرف

المدهش.ونظامهاوجودهايف!رتفسييرإلى

تبنات،أو،جسيمات3منمخلوقكفهنعرفهالذيالكونأنالعلماءعرف

التيوالإلكترونات،النواةفيالموجودةوالنيوتروناتالبروتوناتوهي،الذزةتكؤن

لبناتها،عددفيإلاتختلفلاالكونفيشيءكلذزاتأنوعرفواحولها،تدور

.الكونفيمختلفآطبيعيأعنصرأ29اديعطيناماوهو

الذي"الذري"العدديساويماوهو،بروتوناتهاعددعلىتعتمدالذرةوطبيعة
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عدديساويوهو،العناصرمنغيرهعنويميزهالواحدالعنصرعلىيعزفنا

.لإلكتروناتا

إذآواحدبروتونلهاذرةلديككانفإذا""أرقامهي"الكيمياء"بأنقيلولقد

ذاتالذزاتكا!)أياثنينبروتونينعلىتحتويذرةوكل،هايدروجينلديكفإن

زدنافكلما.وهكذاليثيومهيبروتونات3ذاتوالذرة،هيليومفهي2(الذريالعدد

جديد.عنصزلديناصارالذزيالعدد

أساسية،جسيمابمنتتكونالثلاثاللبناتهذهأنعرفواقدالعلماءإنثم

هذهأنيعتقدونوهم،ص!سأ((حوله)كه"للبتوناتاو!،)؟بم!!!دا"("لكواركاتاأمثل

البروتوناتمثل،لأثقلاالجسيماتإلىتحولتقدالأساسيةالجشمات

.والنيوترونات

:ملحوظتانهناولنا

جاءتقدأنهافإقا؟الخلقبدايةفيالأوليةالجسيماتهذهجاءتأينمن-أ

خلقها.خالقأهناكأنبذولا،مستحيلفذلكالعدممن

علىدذقدمنهاالكونفينعرفهشيءكليتألفالتياللبناتهذهثابهإن-2

واحد.الخالقأن

الكونتحكمالتيالأربعالقوى

القوىوهذه.مكانكلفينفسهاهيهيالكونتحكمالتيالأربعالقوىإن

نحوالكونفيالمرئيةالكبيرةالأشياءانجذابتحكموهي:الجاذبيةقوة-ا

القوىأضعفوهي"صمغه"،أو،الكون"يخراء"القوةهذهتعتبر.البعض!بعضها

.الكونفيالمعروفة
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إلىللعناصرالمكؤنةالذزاتتجذبوهي:الكهرومغناطيسيةالقوة-ص

."غراءها9أو،الذزات"إصمغتعتبرفهي،بعضها

متماسكة،بعضهاإلىالذزةنواةمكؤناتتجمعوهي:القويةالنوويةالقوة-ص3

الطبيعية.القوىبينالأقوىوهي،"يخراؤها"أو،النواةأجزاء""صمغفهي

عمليةتنطمهيإذ،المادةموتفيتتحكموهي:الضعيفةالنوويةالقوة-ص4

كل..)محتوممسقئأتجللهعنصيركلوأنكيف.الذرةأجزاءوتفتيتتحويل

.88(:القصصأمه!..وتج!!الألكهالثئء

والجاذبيةالدفعفيآثارهمانرىوإمساكهاالسماوابرفغ

!وئكلهاوهي.الكونفينعرفهشيءكلحركةتحكئمالأربعالقوىهذهإن

:يقولإذتعالىوصدق.بآثارهاغيرقتلكنها،مرئيةغير

،2:الرعدأ!هوترؤصتاكمبغيزآلمخؤترغألذىآلمحا!الو

مقآش!مكهماإنزاتضآوثبنتزولاآنؤالأزض!آلمئممؤتا!بيمتآلئةإن!)

.،14:طرناأ!و..ءبغلىهئيئآصو

والجاذبية.الدفعفيآثارهمانرىهناوالإمساذفالرفغ

محكم،دقيقتوازفيفيودفعأ،جذبأالكونتحفظالتيالقوىأنكيففآنظز

.واحد)1(الخالقلأن،وزمانمكانكلفيهيهي

:محادر)1(

للمؤلف."المجزةإلىالذرةمن،العجبالكون"هذا-ا

.()1991الريفك!نارد.إ،الكريمالقرآنفيالعلميةالثوابت،القرآنيالفلكعلم"من-2
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المخلوقاتفيالزوجيةقانو،

الهخلوقيكواجية5وازالخالقوحرانيةبير

والتمر55التنهزبيرأو

تجدلمأيهماإلىنظرتأنتا!افإ،اثنينمنشيةكلالأحدالواحداللهخلق

الناحيةمنويضاذه،قاحيةمنيساويهالذينظيرهدونمنوجودآمنهماللفرد

دونه.منلهحياةلامفابل،ئكملهالذينصفههوثم،الأخرى

الحقخلقلقد.الأنثىوكذلكوجود،منللإنسانبقيماالذكرفلولا

وتستمر.الحياةتستقيمحتىصنف!كلمنأزواجأوالنباتوالحيوانالإنسانسبحانه

وجنسية.جسدية،نوعانالكروموسوماتأنواكتشفوا

الأنثى.منوالآخر،الذكرمننصفهايجيء،بنوعيها،الكروموسوماتوأن

.)*(ومؤنثة)3(مذكرة:أيضأنوعانالجنسيةالكروموسوماتوان

وجنوبي.شمالي:قطبانله،مغناطيسكل،والمغناطيس

الواحدالعنصرصفاتفيهاتتمثلمماالكونفيلبنيماأصغزهيالتيالذزةوأن

نوات!ا،فيالشحنةموجببروتودبصت،اسثحنةامحايدوهو،النيوترونفوق،تتكون

حوليا.يدورالشحنةسالبإلكترونويصاذه

وأطيافثانبعاثأطيافثتنوعانبها،تتصفثالتيأطيافهافي،الذزةإنثم

.امتصاص

لأجزاءالمضاذة"ب"الجسيماتشقيما،النوويةالمساليعاتفي،اكتثفوائم

241

http://www.al-maktabeh.com



.4!(طع)ع!،"،!السوداء،ب"المادةفتسمىالمرئيةغيرالمادةوأما-2

منأنواع6وهناك،ونيوتروناتبروتوناتمنتتكونالمرئيةوالمادة"

تدعىاللبناتوهذه،والنيوتروناتالبروتوناتمنكلمنهاتتألفالتياللبنات

.ط*!ول"()3(ب)الكواركات

اثنين:نوعينمنهيالسوداء(إالمادةأنكما،

من:وننألف،ول((4430طص!أ(،!)3%حاريوداء)ماذة-ا

معمنهاالواحديترافقأنواع3منوهو،)5!+،لماص!*(النيوترينو،ة.

.لإلكترونا

(7ول)!ه(ونلماا)و.

.()ول،+"ولتاا)و.

بعد.اكتشافهيتملمشكلعلى،144430!(ط)!س!أ4ءولأباردةسوداء"مادة-2

يأتي:مقا،النظرياتهذهحسب،الكونويتألف

.)كواركات(مرئيةمادة3%

.()نيوترينواتحازةسوداءمادة03%

.()1باردةسوداءمادة67%

"كلا

:تتجاذبوالمختلفة،تتنافرالشحنةفيالمتشابهةوالأشياء

وبالعكس.،السالبإلىينجذبفالموجب

وبالعكس.،الأنثىإلىوالذكر

الليل،يقابلهوالنهارالأسود،يقابلهفالأبيض:وجهانشيءلكلوهناك

.وهكذاالشز،يقابلهوالخير،الواطىءيقابلهوالعالي،الغربيقابلهوالشرق

.4"ا"س!3أولءطلمحهفىهولك!(3991).!لاول.".أهه"03!+)1(
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والنيوترون)البوزيترون(،المضاذوالإلكترونالمضاذ،البروتونفهناك.الذرة

عددوصلولقد.موجبةكهربائيةشحنةيحملإلكترونهووالبوزيترونالمضاذ.

.)1(المئاتإلى،الذزةفي،لهاالمضاذةوالجسيمات،الجسيماتهذه

الاثنتين:بينماالعلاقةعنبالبحث،العشرينالقرنطيلةالعلماءوانشغل

والطاقة.الماذة

موجة؟أمخشئمأهي:المادةأعماقفييغوصونوهم،بينهمالجدلواحتدم

منهما.ك!!علىأدتةقامتولقد

تمؤجية.طبيعةللضوءبأنتقولقديمةنظريةهناككانتفلقد!

.)2(التمؤجيةالخاصيةعلىآخردليلأآمأ"()ولهأ(ح!3!الضوءخئود9فيإنثم

الطاقةإشعاعأن،0091عام،افترض!ر!ول(ا!)ط+4!بلانكماكس9ولكن!

.)!أول!داكاا")3(بإالكفاتشفيت،خربمأو،بكمتاتبل،متواصلبشكلىآقيلا

31!ع(أ)ثهحا!ابالجسيماتالضوءشثهوهو،النظريةهذهوشعآينشتاينإنثم!!

.بالفوتونوتسمىكمتآطابعآتمتلكالتي

منهوالضوءإنهل:الئنائيةهذهسزإلىالوصولمحاولةمنبذلاوكانقي

؟موجاتأمجسيماب

)1(

)3(

،2591عامأداهسأ(،3س!ها!35!)ءأبروليدولويسالفرنسيالعالماقترحور

الأعوامخلالالمختبراتفيإنتاجهاتمقدالمضاذةللمادةالأصاصيةالجسيماتجميعأنرغم

شحنةذاتمتكاملةذرةعلىللحصواطصوتأدمجهايتطعلمالعلماءمنأحدآأنإلآ،السابقة

،مرةلأولالمضاذالهايدروجنمنذزاتلإنتاجتوضلهمعنأعلواالعلماءلكن.محايدةكهربائية

صأخموهكذابا،ريفيو،يخزيكالمجلةفي)6991(الثانيكانرنفيتنرسوتنتائجوهي

.االمضاذةو"المادةالمادةوجود

قاتمةأومفيمئةمتمركزةهذل!،الثاشةعلى،فتتكونجدأصغيرثقبخلالمنالضوءتمريرهنايتم

تناوبي.نحبرعلى

،.كتم9جمع
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وليستمؤجيةكانظمةتعملالإلكتروناتأنا،للمادةالتمؤجية)النظريةفي

كجسيمات.

مرورومع.متماسكرياضيبشكلالفكرةهذهبتطويربعدهالعلماءقامثم4

منابتداء،موجيةتأئيرابوتبديتتصرف،المادةكل،المادةبأناكتشفوافقدالزمن

اثنين:مظهرينماد؟لكلفكأن.والجزيئاتالذرةوحتى،والنيوتروناتالبروتونات

وموجة.جسيم

علىالمستقلةالإلكتروناتاعتبرنانحنإذافرقيمنهناكليسبأقوقالوا،

إليهاالنظرعندالشكلينمنبأفيتوصفأنلهايمكنلأنه،موجةأوجسييمشكل

ككل.

فيالكونإلىآينشتايننظريةيؤكدصارالآنالعلماءيعرفهماكلف!نوهكذا+

من:يتكونأنه

وطاقة.ماد؟

حبن.كلفيوموجةوخسبيم

تبادلية.ونفاعلاب

.(ودثور)1وخفق

وأخرىمرئيةماد؟إلى،الوقتبعضمنذ،المادةيق!مونالعلماءإنبللا،

مرئبة.فبر

إشعاعاتخلفيةعلىويضضيهاأثرآ،تتركلابأنهاالمرئيةغيرالمادةوتتصف

نعرفها.التيأويف)المايكرو

،والأرض،اجسامنامنهاتتكونالتيتلكفهيالمرئيةالمادةفأما-ا

.المجزاتمنالمرئ!ةوالأجزاء،والشمس

.94-84ص،(1991)عازارسمير،الكون5:مصدر(1)
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والحرور،والظل،والظلامكالنور،متقابليننوعينالوجودفيوترى

كلها.المخلوقاتصفاتوفيبل،والحرارةوالبرودة

)صفر،،منتصفهمستقيمخ!ضكلعلىمعروفةصفةكلتمثيلويمكن

يسارآالاتجاهعندتتدرجبينماالصفر،عنابنعدناكلمايمينهعنالصفةوتتزايد

."الصفر(يسارعينهاللصفةمناقضةوتصير،بالنقصان

4--3-2ا-.ا+4+3+2+

منوحدهالهاقواملاهيإذ،مخلوقةأنهاعلىآيةلهيالأشياءفيالزوجيةان

نظيرها.دون

وهو،شريكلهليىوهواحد،واحدهوتعالىاللهف!نالأخرىالناحيةومن

اليه.محتافيوالكل،أحدإلىيحتاجلا

وجماد،،ونباب،وحيوان،إنسافيفي،الكونكل،الكونفيالتعدديةفكأن

خالقهاإلىتشيرأنهاكما،مخلوقانهإلىتشيرشيء،كلمنائنينجانبينفي

واليرحدانية.بالتفزدسبحانه

.شيءكمثلهليسالذيالأحدالواحدإنه

.ليتم!تخإءلثف!ا:قولهوجوهمنوجةسبحانهووحداننتهوتفزده

الإنسانهوهكذا.ويموتونيختؤنفالأفراد.ونهايةبدايةشيءلكلإنثم

الأقمار،هيوهكذا،والجزيئاتالذراتهيوهكذا،والنباتوالحيوان

فيأخرى،زوجيةأو،ازدواجيةوهي.والمجزات،والئدم،والنجوم،والكواكب

وهكذا.الميتيقابلهوالحيئ،الموتيقابلهاوالحياة،الوفاةتقابلهفالميلاد.الكون

منهجهلعلىبل،قوةأومنهخيايىعلىلا،ينتهيهوثميبدأ،أوبدأ،شيءكلف!ن

هوالذي،سبحانهللمولىالمخلوقينعبوديةوجوهمنآخروجاهووذلك.وعجز

.يموتلاحىهووالذي،والآخرالأول
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فيالأولىتجلكيف،والجسدالروخفيهتعالىزاوجوقد،الانسانالىوانظر

منالجسدإلىوتعود،الموتعندتغادرههيكيفثم،أمهبطنفيوهوالثاني

نهايةتفارقهماأنوكيف،للحياةبدايةمزاوجتهماأنكيفانظر.البعثعند،جديد

غناءلاأئهيثلهووذلكالجسد،منللروحبذولا،الروحمنللجسدبذلاإذلها،

نإ.وهكذا،وبالعكى،الأنثىعنللذكرولا،وبالعكس،الإلكترونعنللبروتون

يحتاجمخلونأنهوعلىالعجز،وعلى،النقصعلىدليلالزوجإلىالزوجحاجة

.يشاءكيفيفزقهماأوويجمعهماالزوجينيخلقخالؤإلى

القو؟ومع،شيخوخةالطفولةومغ،مرضأالصحةمعأنالىاللهرحمكوانظر

قبلمنالأمرلهوهو،الأحوالجميعفيالقادرالقوفيالحيئهوتعالىواللهضعفآ،

بعد.ومن

قطإنسانتكتروماانحدار،ارتفاعهبعدكانوالاطيزطارماأنهإلىانظرثم

وفهزالآوطغىوقهزتجئرولا،وافتقرالأاغتنىولا،ذلمعالآعزولا،ؤضعالأ

.الأموركلفىالعزيزالقويهووحدهوالله،الجاةأموركلهيوهكذا،ظهرهوفيم

وفكر.عاطفةالإنسانإنثم

منأحدهمامن،أخرىمزة،لهفكاكلاوهودومآ،بيهما،،متوزخوهو

الآخر.دون

.الإنسانفيالازدواجيةمظاهرمنآخرمظهزوذلك

نقصنفهي،الغيرإلىالاحتياجمظاهرمنمظهز،ذكرناقدوكما،والازدواجية

المخلوقين.أماراتمنوهي،وضعف

وتتدافعوتتنافر،وتتجاذبوئدلير،ئقبلالناسإلى،اللهرحمكوانظر،

وتناموتصحو،وتغفووتذكر،وتنسى،وتفرحوتحزنوتفز،وتكز،وتتصارع

وتتعبوتجذ،وتكسل،وتتكاثروتهلكوتتبرز،وتأكل،وتشبعوتجوع،وتنهض

وئجانبه،الذنبوتقارف،وتسيءتحسنهيكيفكلهذلكبعدمنانظرثم،وترتاح

والجبن،واليأسوالأمل،والإحجامالإقدامبيندومآ،الخاطر،موزعةوهي

والبغض.والدبئ،والشجاعة
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علىتستقيملاهي.والشعوبالأممحظوظهيازدواجي!تهمنيالأفرادويثل

بللا.الناسكلتدفعهاالناسوكل،وحروبوسلاموشز،خيرفهناك،ابدآحالي

عرجم!شمجطينتبئلكلجحقناؤكديكأعدوأ:نبيئلكلسبحانهالحقجعلتد

يتجاذبونالناسوكل.خير)ماملكلوكذلك:112،،الأنعامأ"والجنآلالن!ى

منوالمؤمن،الخبيثمنالطيبيتمتزحتى،وتمحيصابتلاةذلكوفي،ويتدافعون

الأملئقيرنالذيوالحازم،الكاذبمنوالصادق،الفاجرمنوالبز،الكافر

منيقنعالذيالكسولمن،بالعملوالقول،الصحيحبالخياروالحرئة،بالعزيمة

الإرادةمسلوبيكونقدهوبللاجهد،بذلأوتخطي!إلىيجاوزهفلابالتمنيأمره

صائزإنهثم،ومصيرهوضميره،ودينهربئينسىهواو،الرياحتتقاذفهاكورقيمااصلآ

الدهرأأبدعايمثنكأتهكئهذلكينسى،وجزاءحسابإلى

ووضعه.تعالىأذئهكفماوتجترالإنسانتكئركقماأنغخ!بوين

و)ننا.البحربقاعأدنىفيوجيشهتعالىناغرقه،الأعلىربكمأنا:فرعونقال

الكفار.إليهايؤولالتيالمفارتةلهذهمعنويآوآخزماديآجانبآهنالنلحظ

،الموتبعدمنأجسادهمئحتطأنفامروا،الخلدلأنفسهمالفراعنةارادولقد

منبدلآولكنهم،الآلافإنشائهافيهلكالتيالعظيمةالأهراماتفوقهامنوئنيت

قط!خقدهمفيتذزلمآخرنوعمناخفذ،لهمصارارادواالذيالخلدينالواأن

كبقيةوجودهمئمحىأنمنوبدلآ،حينكلفيقنائهمعلىتشهدبقبوليوذلك

بالعر،لاوبالذذ،بالحياةلابالموت،حينكلفيذكز،ولكنه.قائمآبقيالموتى

هودمانما،نومآحتىولا،حياةليسإنه.بالقوةلاوبالضعف،بالربوبيةلاوبالعبودية

حف!منارادوهماإنثم.للعالمينآيةاللهجعله،ذلكمنأقلولااكثرلا،أ"تحنيط

فيولكنمصونآجززآتصيزلإن،للسخريةويا،سببآذلكبعدمنصارقدلأجسادهم

خفذلقد!محافظةأشذعليهاتحافظالتيالمغلقةالزجاجيةالعالميةالمعارضواجهات

نأفرعونأراد.عظيمآقدرأ،يساويهوبما،معاكسنحوعلىولكن،أرادكمافرعون

آيةليكون،ببدنهاللهفأنجاه،الأعلىربهموبأنه،كلهمفوقهمبأنهالناسكلعنيتميز
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المتكبرينالمجرمينخمهوزاللهقصيموعلى،عزبعدمنالقهرعلىحينكلفيتذكز

.يشاءمايفعلوالله،حينكلفياللىيفعلوهكذا،الطاغين

المخلوقينضعفلناتؤكدوهي،غريبةرأينا،قدماعلى،ازدواجيةوهي

كلوفي،المخلوقينكلفي،الازدواجيةأو،الزوجيةف!ن،وبالجملة)1(.البالغ

سبحانه.الخالقكمالوعلى،عليهمالنقصاستيلاءعلىتتدذالحياةمناحي

ما،اثنيناثنين،يومبعديومآ،الخلقأصنافمن،يكتشفونالعلماءصارولئن

إلىمستمرآوسيظلالماضيةالقرونسنيئطيلةاستمرامزذلكف!ن،بالعلىيخطزلا

الله.شاءما

قولهفي،يومبعديومآ،تتكشفالتيأسرارهفياللهكتابإعجازإلىفانظر

وتعالى:تبارك

.(94:الذارباتأ!تدكرونتغقتمزؤجينضفقتاثىصتنؤين)

و!اآنفم!مهؤوم!آلازض!شبتيتا!تهاآلازؤئيضلقآلوىسمئحن)

.36،:لاي!لالحالون"

أزواجآ.الأشياءخلققنيا:الدعاءفيوجاء

قوله:في،خلقماكلمنهماوهما،وبالزوجينبالواحدتعالىأفتمولقد

إتالأنها،قاطبةكفهاالأعدابعلىينطبقق!ئموهو3،،الفجر:أوآلوئير!وآلثصفع)

.)مفردة(ؤثزأو(باقيبلا2علىتنقسم،)زوجيةشفغ

لاومفانعلبممفا،اثنينزوجينمنشيةكلخالق،وبحمدكاللهمفسبحانك

منغلفتناماوعلىعلينا،وانعايكلنا،خفمكعلىكثيرآحمدآونحمدك،تعلم

كتابك.فيخفمكأسرار

،وقوةعرأازدادكلماأمامهوبضعفهخالقهإلىبحاجتهمخلوقاحتكلماأنهالعجيبةالأصرارومن()1

قال.لهذذمئلهمخلوقيالىمخلوقاحتاجكلماف!نهذلكمنالعكىوعلى.رفعهدلهتواضعوكلما

القهارالواحددلهالعبوديةبينالفرقلعمريوذلكله،،عبدأتكنشئتلتن)اخغ:عليالإمام

المخلوقين.مندونهلمنوالجودية
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حدةواث!لىأفاكوا

ال!ونم،"المبرأ

فيواحدةأنهافعرفوا،الكونخصائصمنالعديديحددواأنالعلماءتمكن

واليرحدانية.،بالألوهيةلخالقهايشهدمما،منهمكافيكل

مكافيفيكلهامتجمعةيستالمادةأنأي:اح!ص!!هولهول(الأأالتجانسية-ا

فيهمنتشرةإنهابلغيرها،دونمواضغفيعظيمةتجمعابفيأو،الكونمنواحد

تقريبآ.متجانسيمابصور؟

.واحدةالكونبهايتصفالتيالخواصإن:الا"ه*4013(الخوا!توخد-2

متجانسةانهاإلأسرعاتهلأ،اختلافورغم،أرجائهفيالموزعةوالأجرامفالمجزات

وعلى،فيهماوبكل،بديعواحدئحكيمنحيرعلىوتناسقهاحركاتهااسلوبفي

بعضها.عنمكوناتهتفصلالتيالشاسعةالمسافاتمنالرغم

صفاته،فيومتجانسمتماثلالكونان:اوللأ(الا،أولعهآالئماثلية-3

معخواصهاوتتماثل،سطحيةمظاهزفيإلأالبعضبعضهاعنتختلفلاوالمجزات

المختلفة.تطورهامراحلإلىئعزىبينهافيماالموجودةالاختلافاتوكل،بعضها

مكافيافيوفي،المجزاتفيالموجودةوالكيماويةالفيزياويةالخواصذلكوتدعم

.ؤجدتزمانيأو

علىوالمنطبقةالمكتشفةالفيزياويةالقوانينإن:عس!!أولى(ا!3الأ،1الشمولية-4

وحدة،بأسرهالكونأرجاءتحكمالتيالفيزياويةالقوانيننفسهاهيهيالأرض

متكاملة.واحدة
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ص؟

الخواصمترحدعالم
فىا35،5أهحأ!ول3ء7ءد

*!!

يم،التبانةدربمجرة

،لاهل!لأ*،41ء

إ

)21(شكل

الكونفيالتجانسيةوعدمالتجانسيةبينمقارنة

الخواصمتوحدغيرعالم

!أد5،مهأهحلا+أ337!ح-!ح!-!

!!

!هـ

فيمالتانةدربمجرة

لأ*،1،5(لاه

ء-

ح!/ممهـ
هـ-

)22(شكل

.الخواصمختلفوآخرالخواصمتوخدعاليمبينمقارنة.الكونفيالتناظريةالسرعات
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ف!ن،الضوئيةالسنينبملايينالقياساتتكونحيث،البعيدةالمسافاتوفي

الكونيأب"المبدأاسميتقدحقيقةوهيومتماثلآ،متجانسآبكونهيتميزالكون

للمقايي!الخاضعةالكونيةالخصائصف!نوهكذا.صا(30ا،حا!هاهول)س!ا"زحول+ع

وعلى،كلهمالناسفإنموضعيةتغيراتوجودورغم.مكانكلفيهيهيالكبيرة

وكل.الكونيةالمقايي!يشملمضاعينهاالعامةالخصائصيرون،الكواكبجميع

فيومنتشرةمعينةمجزابوعناقيد،مجزابيشاهد،كانكوكحبأيعلى،مخلوق

.نحن)1(نراهاكالتيالفضاءأعماق

الواحد.الخالقعلىآيةالواحدوالخفق

)1(مصاثر:

للمؤلف.،،المجرةالىالذرةمن،العجيبالكون)هذا

.501ص.كاوفمان.جوليم،،والكوازراتاالمجزات

.الكوننماذج:العاشرالفصل،موسىعلي.ودالريىمخلص.د،"الكوننشوء"قصة
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وبم!

.الكونتحكم)تهيةوقوانينشننآهناكف!ن+

.الكونمنومكانزمافيكلفيواحدةوالقوانينالسننهذهلىان"

وبقية،والفلك،والفيزياء،والكيمياء،الرياضياتفيالمعروفةالقوانينان"

اكتشفوها،أنهمهوفعلوهماكلإن.العلماءتضغهالمالقوانينهذهكلإن،العلوم

يحيطوالمولكنهمآثارهاعلموايكونونقدوهممنها،القليلالقليلاكشفواوهم

حتىهذانقولونحن.وحدهوتعالىتباركالخالقأمرمنهيوالتيوجملأتهابأسبابها

نفسه.قدرويعرف،الكاذبةكبريائهمنالإنسانجمطاين

ما،الكونفيمالكل،دقيقواحدآنظافي،والمتشابهةالشاملةالحركةان

وحدةعلىهردآياتفيهشيءكلتحكمالتيالواحدةوالقوانينكئز،ومامنهضغز

ضقئفترىئاطاقاشولخس!غضلقالذىأ:تعالىتال.الخالقووحدانيةالكون

إقكتنقيمتكرلتقآلقرآقىحمجئم.فالصمنترىهلالبقزفآ)ججتفؤلزمنآلزخمق

منشيئآتعالىاللهخفقفيترىلاأي4،،و3:الئنكأوهوصم!مل!!آلبصرضاسمئا

اعوجاجولاخللولااضطرابولا،نقصولاعيبفلا،التناسبوعدمالاختلاف

بعدالكؤةفانظر.الحكمةمقتضىعلىجاريةمحكمةكلهاانهابلمنها،شيءفي

خلل،أونقصيىأيرؤيةعنعاجزآخائبآالبصرإليكينقلبالمزةبعدوالمزة،الكزة

.والانتظاموالانمجام،والكمالالجماليبهرةبل

خلقه.وحدةفيتتجلىتعالىالخالقوحدانيةإنحقآ
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واحرتمال!الله

.،61:لرعداأآئقفر،لؤخدآوممؤثئصقيخيقأدئهئل..إ

ي!حفون!عئاآلغر!يرفيآلئمفسمتحقتقسمدتأآلئه"الأةاطةييهضآتمنتؤ)

.2،2:الأنبياء1

لتعددتالآلهةتعذدتلوإذ،الشركوتدحضالوحدانيةعلىتدذآياث)نها

وفسد.كلهالكونفاختلوتضاربتوالقوانينالإرادات

ؤتقلآضلقبماإئيمصلدهمباصاإئهيقمع!!النىوماؤثمينآلتهآئخذما)

.،19:المؤمنونأ!..ئغفىعلىبقفحهتم

وهوالآخر،ففكعنإلهكلمفكلتمئزاأي:المبينالتفسيرصاحبقال

الملوكفيالشانهوكماتمامأوتغالبتحارلبالآلهةبينولحدث،الواقعخلاف

الاستقلالعلىقادزإقا:فرضينأحدمنيخلولاالإلهينمنواحدوكل،والرؤساء

اللهوتعالى،نقصفالعجزعنهعاجزدمائا،يلزملامالزومالثانيفوجودالخفقفي

."وذاكهذاعن

!..كطقرؤلايقيمؤهؤؤآلأزفيألضئمؤتتاطرؤياآتحنماألئوآغثرقي)

.114:الأنعام1

،الرازقالخالقهواللهإن!وأبلغهأبسطهوما،وتعالىتبارككلامهأجملما

،غيرهإلىبالضرورةمحتاجفهوالطعامإلىاحتاجومن،طعامإلىيحتاجلاوالإله

الطبيعة!لنداءيخضعأنمنبذلاوهو

.،191:الأعرافأ!يحققونؤ!شمت!لمخقلاماآيمثتركو!)
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ثتمآشآلأرضنيينظقؤاماداإلئنآلئ!ثمنئذعونآلذينشريمبمئمئخآؤئلإ

تتصحئىآلالايو%تيدإنتليةلينتئغنرقهتميهصئاةاتتتهخآشآل!تزنطيئيزك

.،04:ناطرأ"غ!ورالمإبغفعا

ئلاثة:بأمورالفركينعلىالآيةهذهفيسبحانهاحتبئ

الشريكوتنفيوجودهعلىتدلآثازدثه،آلازضنيمنضلمؤأماذاآزلق!-ا

المجزاتيسئرالذينفسهالقانونهوالصغيرةالذزةيسئرالذيالقانونلأنأيضآ،

هي؟وأين3الأرضفيآثارمنالمزعومللشريكفهل،الكبيرة

نأوالمعنى،والأثرالنصيبهنابالثئزكالمرادآلتقؤئقأيئثزكآصكتم!-2

.السماءفيللشريكأيضآأثرلا

السماءمنكتابآالمشركينعلىأنزلناأمأي0،0كئب!ءائتتهخأأش-3

صحيح.غيروهذا،شركاءلئهان:يقول

.4،3:أيون!يييا!"ثملفثنئذؤأتنشزتمي!ينهلئلإ

كلا.

بالوحدانيةتعالىدثهيشهدالكل

أآل001يآنقنم!تابياآنيزبمؤلؤأؤأنتثحبكةثو!!إبة+آتأألتةشميدإ

.،81:عمران

،،021:لنحلاأآلمشركد،ينتل!ؤثؤجنيفايتةقايتاأقة%كأإترصزإنإ

إتف!ؤإشخقوإشمييلإنزقؤةاجمآبكولمقةإخمقكنغئذقالؤأ..أ

.،133:ابقرةأله!..ؤحلأا

.،13:أدقمان!..بآدلهلالثتركيئتئيعظموممؤقيتهءدقمققالىولدإ
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ومصبرهمالمشركينصفة

بهآؤتقوىآلنهتنمححطمهآالتئضآمنىخزق!تضابآدتويمثيكومن..إ

.31(:الحجأشحؤ!م!نفيآلرتج

ققل!بألت!يشيىكؤتنتمثصلألتنكددو!قايوءقىتغمريمثرئرتقفزآنلاألتةانأ

.،84:النساءأغظيما!آقزى+إثما

ولاالصمد،الأحدالواحدبالثه،وحدهبالثهيؤمنونالمسلمينف!نوهكذا

أحدآ.بهئشركون

:قالمنصدقولقد

واحذأئهعلىتذذآيةتةشيءكلوفي

زشفهم؟أبن

الأمزكانلو؟اللهغيرآلهيماينهناكإنأم؟سبحانهاللهغيرخالؤينهناكهل

بألوهيتهالمخلوقيخترأنبذلاالخالقلأن،بذلكئخئزنازشلهملجاءتناإذآكذلك

،لليوم،ن!معولم.وحدهتعالىدثهالألوهيةقوليدحفقوحتى،خقققدوما

تعالى.اللهعندغيرمنفزشلبأنهفةثجيذعيهابدعوى

زشفه،لألتكشريأيرئككانالو:وصتةفي،الحسنلابنهعليالإمامقال

ؤضفكماواحدإله!ولكنه،وصفايهافعاته"وتغزقتوسلطانيما،ئفكيماآثاروترأيت

".نفسه
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السبمالفلتدئحات

بالنسبيحأباتشنغبهانبتدىةشؤيىشنغ

لأنكذلكشفيتوقدشؤبى،سبعإئها.السبعالفشئحاتعجائبإلىانظر

الآية.منكلمهأولوفيبل،منهاآيةأولفيتعالىدلهبالشبيحتبتدىةمنهاكلأ

ا!قستجدإذالحزايرآقشحدينىللأيريقتدآيفرىآلدئخن)-ا

.،ا:لاسراءا1أالصلإ"الئمميعأمموإت!اتئتآةلنيتمهـمقحؤتبمالركتاثذىأآلأقص!ا

.،ا:الحديدأ!ثكيمآئغيلينوممووآلأزضىل!ئشلئآقمالئرممبتح)-2

.،ا:الحرألخكير،آلعزدزوفوألأزض!قومالمتممؤدئأقمادئهسصنغ)-3

.،ا:الضفأ!أثغنىنرككيصؤهولاورضقآقوتاألمئمئؤلئقتالهئيئئئح)-4

لخيهئير!ألقئينرآتفذوييىآتملكآلأزفيفيوماألمت!تؤتفيتايت!يئمميخ)-5

.،ا:الجمعةأ

فيقئؤفؤآتضاؤتةآلئفذتةآلأزصىفيؤتاآل!تمتؤيافيتايت!يئ!تبثخ)-6

.(1:بنلتغااأير!تلىصلفئ

.،ا:الأعلى1!لأغلآرئكأشرشئح)-7

السبعالآياتإلىنظرنانحنهـاذا،تعالىدثهيسئحالوجودفيشيءكلبأنقلنا

الآتي:لوجدنا،وبالترتيب،السابقة

)شتخ(،بمصدراسموهو)سبحان(،:تعالىبقولهمنهاالأولىتبتدىء"
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نزهئهأيتسبيحآ،أيشبحانآ،اللهشئخث:تقديرهئضتربفعلمنصوبوهو

)سرائهفيقدرتهباهرمنالتعجبمعنىوفيهسوء،كلمنتبعيدآوباعدئهتنزيهآ،

.بعبده

.)شئخ(:الماضيبالفعلمنهاوالرابعةوالثالثةالثانيةوتبتدىء"

.)جمشئخ(:المضارعبالفعلتبتدئانمنهاوالسادسةوالخامسة"

.)شئخ(:الأمربفعلتبتدىةفهيالسابعةوأما"

لتبتدىء،،شؤيىسبعفي،متفرقةوهي،السبعالآياتهذهجاءتكيففانظر

الكريم:القرآنفيورودهاترتيبوحسب

أولاها.في،المصدرباسم

بعدها.التيالثلاثفي،الماضيبالفعلئم

تليانها.اللتينالسورتينفي،المضارعبالفعلثم

منها.سوفئآخرفيالأمربفعلثم

:أي

(1)شئخ-)2(ئشئخ-)3(شئخ-(1)سبحان

أمرفعلمضارعفعلماضيىفعلمصدر

يدل،شاملأعا)سبحان(،وهو،المصدرأنكيف،الزمنيترتيبهاإلىانظر

الماضي،فياستمرارهعلىيدذفعلويليه،الأحوالجميعفيئطلقآالتسبيحعلى

به!الأمزثم،فالحاضر

الحقيقةمعيتساوق،الثمكلوبهذا،السبعالكريمةالآياتهذهترتيب)ن

نإ.زمانكلوفي،كلهالكونفيشاملةعافةحالةتعالىدلهالتسبيحأنفيالقرآنية

في،الأوقاتجميعفيالحالواقعهووذلك،كلهالكونيففثسبحانهدلهالتسبيح

والمستقبل.،والحاضر،الماضي
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جميعومن،ومكافي،زمافيكلفيمطلقةعائةحالةهوتعالىدثهافالحسبيح

.المخلوتات

منخصيىفيجاءتوهيللتوكيد،هيدثه()شبخ:سبحانهقولهفي(و"اللام

في)ماالفاعلعلىادثهأكلمةتقذتتكما.لهشكرت:كقولكوهي،الآياتهذه

نفسه.للسبب001السموات

الأخيرةالآيةفيو)شئخ(،الأولىالآيةفي)شبحان(:سبحانهقولهويعقث+

فيأما،التواليعلى،(الأعلىربكو)اسم(بعبدهأسرى)الذي:لنفسهتعالىبكزه

.!)الفاعلوالأرضالسماواتفيمابكزالتسبيحفعلفيليالباقيةالخمسالآيات

السميع،:الحسنئاللهلصفات؟كركلها،السبعالآياتفي،ذلكويعقب8

كلعلىوهوالحمد،وله،الففكله،الفذوس،القيك،الحكيم،العزيز،البصير

تعالئ.دئهأخرىقدسيةصفاثالآياتتلكوتلي.وهكذا،الأعلئ،قديرشيء

نتائج:

وفيمحتواها،في!،السبعأالف!ئحاتأوائلفي،التسبيحآياتتدل-ا

كانعاقلآ،ومكانزمافيكلوفي،تعالىدئهالكونفيشيءكلتسبيحعلى،ترتيبها

عاقل.غيرأم

التيالحسنئتعالىاللهصفاتمنقسيمبذكرالتسبيحذكرتعقبإنهاثم-2

له.التسبيحتوجب

الحسنى.صفاتهوعلى،الخالقوجودعلىالمخلوقإعلانهوفالتسبيح

من"المخلوقين،كلمةتحملهماوبكل،كلهمللمخلوقينمستمزإعلانإنه

وصفاته.الخالقعلى،وتداعياتصفاب

عليه.ودليل،الخالقعنللمخلوقينإعلانالتسبيح

صفاته،علىويدلتعالىالخالقوجوديحكي،قاطبةالوجود،فيماوكل
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الآيخر،،الأولشيء،كلعلىالقدير،المميت،المحى،المالك،الحكيمفهو

الفذوس،،الملكهوإلاإتهلاالذياللهوهوشيء،بكلالعليم،الباطنالظاهر،

الخالق،،البارىءوهو،المتكبر،الجبار،العزيز،المهيمن،المؤمن،السلام

.المصؤر

يسئح،وسلطانهلإرادتهخاضعوالكل،تعالئاللهالىيشيرالكونفيشيءكل

نقص.كلعنوينرفه،الصفاتمنجميلبكلعليهيثني،لهحامافهو،بحمده

نوعانالتسبيح

:نوعانالتسبيحإنالعلماءقالولقد

.المقالبلسانللعاقلتسبيح-ا

.الحالبلسانلغيرهوتسبيخ-2

يحكيالعاقلغيرحاللسانكانولئن،المقالبلسانيسئحالعاقلكانولئن

المخلوقالكونهذافيماكلأنوجدقدالحديثالعلمف!ن،خالقهعلىويدذ

المسافاتاجتيازفيمغيرقة،منتظمة،عظيمةبسرعيما،"أت!تحبالأحرىاو،يتحرك

.البعيدة

"تشتح"فيمبالغ!يغل""ئشتح.عديدةللسبحمعافي

على:يدذوهوإ،"ت!تحفيمبالغةهو!جم!ئح9الفعلإنإذ

له،تقديسآ،بالقلبواستشعاره"الله"شبحان4قووهو،باللسانالتسبيح-ا

يهآ.وتنز،وتمجيدآ

له.والتنزيه،والتمجيد،الثناءعنالحالبلسانالدلالة-2
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لسريعة.ا1()لحركةا-3

السرعة.الشديدة()ب

السير.فيالمبعدة)ج(

المضطربة.غيروالهادئة)د(

دئهاويشئحتشتحالكونفيماكل

فيماكلحالواقععلىينطبقوصفطهو)ال!ئنح،أنكيفواعجبفانظر

كلهئشئحكلهاانها)ذوكبر،المجرةدالى،وأصغرالذزةمن،موجوداتمنالكون

اثنين:شكلينعلىتعالى

بكليهما،او،الحاللسانأوالمقالبلسانوتنطقتحكيبأئها،ئشئحهي-ا

وتخضعوئنزفةعليهوتثنيتحمدهوهي،القدسية!فاتهوعلئ،خالقهاعلىوتدذ

وعجزهم.المخلوقينعبوديةوعنتعالىاللهألوهيةعنإعلانوهي،له

سريع،تجزيأي،شنحفيتتحركأنهاحيثمنايضآ،لهئشئغوهي-2

شيةكليشملومفا،العلماءعرفهقدمما،مضطربغيرهادىةالئير،فيوئغد

.مخلوقالكونفي

،الحالواقععلىتنطبقكفهاأنهانجدعديد:،أالئ!نح،لكلمة،قعافيتلك

.واحدةلكلمهعديدةأوجةفهي

الكلامس!بقمئاالسابحةالمخلوقاتهذهكلفي7العددتكرارالىانظرثم

علي!ه.

عددها.في،السبع"الضتئبحات5ال!ئؤرإلى،أخرىمزة،وانظر

في،مرابمغالتمبيح"،5بكزيتكزرأنوالدهث!ةالغخب!سيرلآمرواته

.الكونفيشيءكلفيكتكزرهالسبع("الف!ئحاتأوائل
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.شيءكلخالقنفسههوالكريمالقرآنئئزلأنعلىآبةالتكرارهذاان

الوحدانية.علىآية،المزةبعدالمزة،الكونفي،7العددتكرارأنكما

له.شريكلاواحدتعالىاللهأنعلى

.واختلفواالمصنوعونلتعددالضتاعتعذدلواذ

حتمآ،تتذلأن،كلهالكونفي،المتكررةوالنمطيةالواحد،النظامذلكلان

الواحد.الخالقعلى

.وبحمدهاللهفسبحان

الإنسانفيالتسبيحأثرعلىيثاز

اممئثتجيربرةكأ!ينأنمققؤ+إ

،341،441:تفالصاا1"شبثونيركلإدبظيهيئتقبث

ذكرهالذيتسبيحهويرذديكززكانلأنه،تعالىفأنجاه)ع(يون!سالحوثابتلع

آنتالأإئةلأآنآلنهفئتنيأقناذئ:الأنبياءسورةمن87الآيةفيسبحانه

.مشهوردعاةوهو،آلطظيين"من!نتص!تختثإيئ

والدعاءالتسبيحأنعلىقاطعدليلالضائاتصورةمنالآيتيننمقفي:أقول

اثه.الأئغيثلااذ،والقضاءالبلاءيرذ
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الله4قابفيا،جرا"

لبعيدواقريئها

الكرةوهي،اللفظوبهذا"الأرض،،ذكرعلىوتعالىتباركالحنجاء-ا

آية.251في،الأرضية

بالقازاتفمتمرناهاالتيأالسبعإالآز!ينذكز،الشريفالحديثفي،جاءكما

السبع.

قميرأقرفيوهو،الأرضحوليدورالذيذلك،نعرفهالذيالقمرودكز-2

إلينا.

الإشارةجاءتوهي،عديدةأقمارأ،الشم!ميةالمنظومةفي،هناكإنإذ-3

آلذىلمولفقمروأشحهوأولاللمثتتيس،قمتجدو():سبحانهالحققولفيإديها

قمرلاعديدةأقمايىوجودعلىدذقد)خلقهن(:فقوله.37،:أفضقتظقهرر!

شمسلا،بعيدةشموشهيوالنجوم،عديدةشموسوجودعلىدؤمثلماواحد،

قرآنية.معجزاثوهي،واحدة

ققما):سبحانهقولهفيأ،)الزقزةوهو،إليناسياركوكبأقربودكز-4

:ا!نعامأ!آلألمحبأرحمتلأقالمآقلققتآزفيقذاقالآكوتجب!اؤآلتلغت!ضن

،76.

باسم،الأرضغير،الشمسيةمنظومتنافي،السيارةالكواكبذكرلكنه-5

.أالسبع"السماوات
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الشمس.وهو،إلينانجمأقربوذكر-6

منالشماليالنصففينراهمفا،الشمسيةمنظومتناإلىنج!أقربوذكر-7

.دا+38()3(اليمانية)الشعرىأو،،الثئعرى1وهو،الأرضيةالكرة

منا.القريبةمجرتناونجوم-8

.")البروجومجاميعها-9

.،الدنيا)السماءومجزتنا-01

"السماواتباسم،مجزتناغير،أخرىوعوالتممجزابوجودالىواشار-11

.(الغلى

للطاقة،أنواغكلهاوهي،المرئنةوغيرمنهاالمرئية،الإشعاعاتوذكر-12

،الفراغفي،الاتجاهاتكلفي،موجابشكلعلىوتتقل،كلهالكونبهايموج

وبينمانعرفها.التيللحياةمصدرآ،النجومنعرفهالذيالأساسمصدرهاوهي

بالضوء،،عائة،الإشعاعاتوصففلقدبأالنور"المرئيةالأشعةتعالئوصف

بها:فأق!تم،الكونفي،وأعظمهأكثرهوماغيرها،ومنمنهانراهلاماإلىوأشار

.93،و38:الحافةأ!ش!وبئلاوما.ئ!رونبمااشئمقلأ)

انفتحتقدفها،يرونهلابمايكذبونالمتكترونالجاحدونالكقارظلولئن

ئرى،ولاجمغزثمما،الراسخالعالمذلك،العلمعرفهقدفيمائخذلاآفانأمامهم

الكريمة.للآيةمصداقآ
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ليدراجا..الشملنعتجقلىقريا

نورأ..الته!زجملىمريا

)ؤآ!مي!ؤمحنقا.

تتئقا.اإدؤآثقتير

تجئما.إذايىلتهاؤآ

.،4-ا:لث!س!اأ!تضثمنقااإدلليؤآ

لماذا؟-العكسوليس،الشمسئخفيالنهار

الظهورفييتلوهاوبالقمروضحاها،بالشصىسبحانهالحقأقسمأنبعد

تباركالحقولكن.يغشاهاهوإذوبالليل،الشمسلنائخفيوهوبالنهارأقسمليلآ،

وأ،النهارحدوثفيالسببهيالشمسبأنالمرء،يتوقعقدكما،يقللموتعالئ

الذيهوالنهاربانبئنهوبلفتجفيها،الأشياءبضوئهالناتضيءهيإذ،تجليته

العكس.ولي!،الشمسلنايجفي

علىالنهازالثصنئجفيأنمنبدلأالشم!قالنهازئخفيلماذاولكن

.ت!يمرآذلكوراءإنوالجواب؟لأرضا

ولئن.والنهارالليلحدوثجمفةفلنتذكرالسزهذااستكشافنحاولأنوقبل

ذلكجعلواقدوهم،الأرضحولالشمسحركةهوذلكسببأنالأقدموناعتقد
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عنناتجذلكأنالآننعلمف!ننا)1(،الحديثةالعصورحتىبهائشفمآراسخة،)حقيقة

الشمس.حولالأرضدوران

عمرها،مندقيقةكلوفينهار،ليل،دامتماأبدآ،باقيالشمسضوءان

ولكن،ساعة24كليتعاقبانونهارليل،الأرضسكاننحنمنها،نراهماأنرغم

موقعهافيتغييرعنولا،الثممسضوءفيتغئيرعنناجمآليسحدوثهماتعاقب

الشمس.حولالأرضدورانعنبل،الأرضالىبالنسبة

لنايمبديالذيالنهار،فمجيء.الحقيقةهذهعلىدلالتهافيواضحةوالآية

هووكذلك،الشمسحولالأرضدورانبسببيحدثوجمجفيها،الشمسضوء

الشمسضوءيمخفيهواذ،الشمسعنالبعيدةالأرضجهةفيالليلحدوثسبب

كلمةبدلتضعهاكلمؤعنوأبحث.أيضآنفسهاحولالأرضدورانبسبب

المعجز،القرآنياللفظوظيفةيؤديبمامقامهافتقوم"يغشاهاإ،كلمةاو"تجلأها(،

.وهيهات

:أنعلىتدلأنالكريمتينالآيتينأننرىهكذا

كذلكليستفهي،العينرأيفي،الأرضحولتدورأنهارغم،الشمس-ا

الأمر.حقيقةفي

الليلتعاقبفيالسببهي،الشمسحولبدورانها،الأرضوأن-2

.لنهاروا

الأمرإنبل،النهارعندليعودالليلأثناءفيضوؤهايخبولاالشمسوان-3

دامتماسرمدفيلضوء،التواليعلى،وتجليةغشىهناكأنهوحقيقتهفي

الشمس.

تخلى!إذاؤآلتهار.تتمتىإذاؤآللإ):فقال،أخرىمزة،تعالئأق!تمولقد

.2(وا:الفيلأ

.الأرضحولتدور،والكواكب،والقمر،الشمىوأن،الكونمركزهيالأرضبأناكقدوا(1)
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ف!ن.متلألئةباهرةلكلاتضحتفجلوتهاجوهرةأولؤلؤةلديككانتولو

الحالينفيوهي،عنكالمتشعشعولألاؤهانورهااحتجبيحجبهابماغشيتهاأنت

الشمس.ضوءهووكذلكوبينها،بينكبماإلاشيءمنهايتغيرلمهيهي

انها،لرأينا)الشمس(سورةمنالأولىالأربعالاياتإلىثانيةنظرناولو

الشرطية،)إذا(كلمةمنتخلومنهاالأولىلكن،وآثارهاالشمسعلىتتحدث،كلها

تليها.التيالثلاثالآياتفيموجودةهيبينما

حركةعنناتجىمعلومطويىإلئ!جفنهاإذا)ؤآلتئهار:تعالىقولهوئشير

الأرضدورانمنمعتنطوليففي.فيهلناالشصنتظهرالذيالفجروهو،الأرض

موقعبمواجهة،الشروقوقتهومحذد،وقمبوفي،الأخيرةتصبحالشمسحول

إلىالغشيانمنلنا،يبدوفيما،الشمسضوءفيالتغيرهذاإن.الأرضمنمعين

إليهئشيرماهو،الشروقبوقتالمحذدالوقتفي،النهارإلئالليلمناي،الخلية

والدقاثق،بالساعاتأيضآالمحذد،الغروبوقتومثفه.الثالثةالآيةفيأإذا(كلمة

القمرظهوروقتهووكذلك.الرابعةالآيةفيأيضآ"إذا(كلمةإليهتشيروالذي

وأشرو!مز؟كلفيهناكالثلاثالحالاتهذهففي.والدقائقبالساعاتيتحذد

الآيةفيوأماإإذا(.كلمةإليهتشيرمحذدوقتطفييتم،وغيابوجو؟او،افول

الأفق،فيالثمسارتفاعوقتوهو،الضحىف!نوضحاها(،)والشصيىالأولى

الضوءإلىالظلمةمنتغئزأو،أفولأوبزوغفيهليس،رويدآرويدآ،ضوئهاوازدياد

فقدولذلك،الشروقظاهرةهيواحدةظاهر؟فيئالز؟ازديا؟هوبل،العكسأو

.بمرادهأعلمتعالنوالله.اللهكلامفيالشرطية"إذاأكلمةمنهاانتفت
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لباسآ..القيلىتجقلىمويا

قماشآ..التيارتجملىقريا

فهاقسمآهنانذكزوهيوالنهار،الليلفي،الباهراتاللهآياتالئانظر

ئشرقمنهاآيؤكللأنمنها،الصعبةالكلماتمعانيب!يرادمكتفينأو،بالشرح

الغامر.القرآننورفي،الساحروالبيان،الباهربالإعجاز

ولماذا؟هما؟ما،اللبلفيوالنهار،النهارفيالليلابلاج

أآلضحدوربذأتعلمؤممؤآقلفيألتهازؤيرلمجألئهارفيأثئليؤلمجإ

.6،:الحديدأ

برفق.آخزفيشيئآئذيخل:جمولج

وئدخلالنهار،وتزيدالليلفتقضرالنهار،فيالليلمنطائفةتعالئئذيخل8

الليل.ؤيزيدالنهارفيقصر،الليلفيالنهارمنطائفة

أطولأنفبينا.نفسهاحولدورانهامحوزمائلآللارضتعالىبجعلهوذلك،

،الأولكانون21فييحدثليلأطولف!نالعاممنحزيران22فييحدثنهايى

حوالىليلواطولنهايىأطولطولويبلغ.الشماليالأرصةالكرةنصففيوذلك

طقفياتأ:تعالئقولهفيعديدةمعانيبين،أيضآالمعئهذاونجذ.ساعة51

.،091:عمرانأآل"لنبلأآقيؤلي!تمؤوألئهارأثتليؤأضتتضلأزضؤاأالتئنؤقي

وهو،والنهارالليلطوللاختلافسبمثهوهذاالأرضمحوروميلان

الأربعة.الفصوللحدوثسبمثبالنتيجة

267

http://www.al-maktabeh.com



بقاعكلفي،الفصولولانعدمتوالنهار،الليللتساوىالميلانهذاولولا

إلىيؤديبماوالنهارالليلبينالحرارةدرجاتولتفاوتت،وقتكلوفي،الأرض

.والماءالسحبوتوزيعالرياحتصريفولاختل،الأرضسطحعلىالحياةاستحالة

أخرىآباث

.37،:؟ض"ئطل!ونمممدإداآلتهاريتهفمتقخللآلهموإيه!أ

إلىتنظرفكأنك،الأرضوجهعنينسلخوهوالنهارلضوءرائعتصويزوفيها

.أخاذيمخيرفي،رويدآ،النهارضوءعنهاينسلخ،بعيدمن،الأرضكرةوجه

أقليكؤربآلختئآإلازضقآالئمئؤتظتى!:وتعالئتباركالحققولوأما

فهو،،ه:الرترأوآلقمر!ألثئضمسوسمخرآفهارغ!التلىويكؤرألتهايىغلى

.الأرضكرويةعلىصريحةبينةآية

تذرئرآنقايئبنىآلمثئضش،)ت!:سورةمن.4الآيةفيسبحانهوقوله

الئتنإلىإلهيةإشار"فيه!،!تمكوئقاتؤ!تألئهارؤكلشثابقآللؤلاالقمر

سابقأ.إليهأشرنامفاالمخلوقاتكلتنتظمالتيوالقوانين

.4،3و33:المذئرأآشقز!إ%ؤألصنج.إآذتزللىؤآ)

،81و17:النكوبرأتنقمى!اذاؤألضتج.غ!حشإبمؤأقلي)

غنغسن:

بالليل.طاف:غسق:الوجيز

بظلامه.أقبل:القيلوغ!نمغق

مضى..اظقم:الفيلغئ!غم!ق:المنجد

العسعسة:وقيل.الأضدادمنوهو،اقبلأو،طلائه)اذتز:مخلوفالشيخ

الأضداد.منوليسالمعنوفيالمشتركمنفهو،الليلطرفيفيوذلكالظلامرقة

.معآ!وأدبرأقبل:والمعنئ

تكراريفيدالحالةهذهفيوالتكرار،!غ!ن9بتكرارهي")غسعسإن:وأقول
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أطراففيالليلتجؤلإلىاشارةغ!نمغس(إذا)والليلسبحانهقولهفيف!ن،الفعل

يجوالإنه.تنتهيلامستمرةمتكرفئعمليةفي،القطعةبعدمنهاالقطعة،الأرض

وا،ويعستجسنفهو،والأرضالشمسدامتماينتهيلاالأرضب!جهاتفيلليل

رائعة.إلهيةتبلاغةل!ائها.يعسعس

.،81و11:17!نثقاق!آدتممقإذاوالقمر.ودممقومالئلىوآ)

وضثم.جقغوما:وسقوما

والضئم.الجمغوهوالؤشقمن،بدرأوصارنوزهوتتماجتمع:اتسق

.،4:الفجرأي!تير!ؤآللإإدا)

إتر!إؤآللإ):تعالىقولهومثفه.وذهمتمضى:يسريفهوالليلشزى

.33،:المدثرأ

.2،وا:الضحىأسئبم!إذاؤآلئلإ.ؤآلض!تئ)

شكن.:شجى

،92:النازعاتأضئها!وآخرقيقاتاوأصغالمثى)

شمسها)1(.بمغيبأظققة:ليقهاأغطشن

.ابززه:ضحاهاوأخرخ

.2(وا:الفجرأغمثر!ليؤتما.ؤآلقخير)

عشر:ليالي

أشهرمنالأخيرالشهر،الحخةذيمنالأوائلالعشرهيقيل:مغنيةقال

الحخة.وذيالقعدةوذيشوال:الثلاثةالحج

وأ.رمضانمنالأواخربالعشرأو،الجخةذييغشيراق!تم:مخلوفوقال

:الفخزممنالأوائلبالعشر

،21:سراء!11!..متصقلتهارآاتةةوجققتآلتل!آاتةة!خؤتا%..)

.392الصفحةحاشيةمعناهاإعجازفيانظر()1
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محجيبةقمايمنحرقا-والفاومحالت

ضقا.قترذتيؤآأ

لمحثتالا.ؤآلتنث!بهض

ئئتحا.ؤألشبخمئ

متتفا.لمتئبقضفأ

.(5-ا:تعالنازا1"آضيصالئلمدبز،

عنها.رمى:القوسعنئزغ8

.المغربإلئتجزت:الشمسوئزغت

.ئ!رع:إليهوتئزخ

.تجذب:وئزغ

اليه.دغتة:الثميءإلىنفشهونازعتة،واشتاقحن:أيضآونزع

أقصىوبلغأوغل،وبالغالحذجاوز)ذاالشيءفيأغزن:يقال.إغراقآغزقا:+

غايته.

المذ.غايةتذها:القوسفيغزن

.والهونالرفقمع،فيهوالإسراع،بخفيةعليهوالإقبالللعملالتهيؤ:التشط،

.اضطرابغيرمنالفضاءفيالجريفيالإسراع:الشبح،

الكواكب.هي:مخلوتوالشيخمغنيةالشيختال

ذلك.غيروقالوا،الملائكةهوبالنازعاتالمقصودبأنالمفسرينبعضوقال

:وأقول
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والسنح،،والغزق،النزع:الألفاظدلالةمنالغجابالغخمبإلىانظر

بالقوة،المسافاتقطعفيوالغاية،السرعةفيالمبايغالخريعلئوالسنق،

والدفع.والجذب،المستمروالنظام،العظيمة

سرعاتناعلئلا،الهائلةالكونيةوالشرعالمسافاتعلىينطبقتكلالملائه

فتأفل!،الضئيلةالأرضيةوقياساتنا

الغايةأقصئبلغتالتيبالحركةتنطق،كلها،أنهاكيفالآياتهذهإلئانظر

البديع.العاموالت!ق،الشاملالواحدوبالنظام،وبالفعل،السرعةفي

فاصل،غيرمنيعقبها،أ،النازعات9سورةبدايةفيالآياتهذهجاءتولقد

القيامة.يومحولأخرىوآيات!آلرأدقةتئغها.آلرآجفةتزجفاتؤتم):سبحانهقوله

الكواكبهوبالنازعاتالمقصودبأنفنقولالأولالرأينربححيجعلناامروهو

إلئإشارب!ذلكفييكونوقد.القيامةيومعلىتتحدثالكريمةالآياتوأن،السيارة

.بمرادهأعلئمتعالئوالله،الشمسيةالمنظومةتصيبالقيامةأن

السرعة،علىدلالتهفيالمعجزالإلهيالحديثهذاف!ن،الحالكانوأتآ

جاءقدوأنهكيفجدآ،وعجيمب،عجيبحديحطهو،والدفع،والجذب،والسبح

الطئاراتزمنفيلاالبيداء،فيالناقةمنأسرعشيئآفيهالناسيعرفلمزمننفي

والصواريخ.

نعلم.لمماعثمناالذياللهفسبحان
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الطبيمةوموأقيتالح!ةموأقيتبيو

.،351:النساءأقؤدؤخما!يهتحاألمؤينبغلكأنفآلصقؤةإبئ..)

فيهخلللا،وميزانأونظا،وتوقيتبتقديريسيروهوإلاالكونفيشيءلا

فصور.ولافوضىولا،اضطرابولا

جسدوكذلك،البديعالمنشقالنظامهذافييسيرالكونفيشيءكلكانهـاذا

فيالإنسانيكونأنمنبذفلائعذ،لاالتيووظائفه،وتكوينه،خفمهفيالإنسان

خارجآولا،عنهناشمزآلاومتناغمآ،معهمت!ي!قآ،العامالنظامهذامنجزءآسلوكه

وبين،وتفاصيلهالحنيفدينهمأركانللناسوتعالئتباركالحقبتيئولقد.عليه

ومستحتاته،ونواهيهوأوامره،وأحكامهفرائضهللناس)ص(الكريمرسوله

سبحانه،،شمزغئةذلكومن.ومحذدةمخصوصةوطرائقب!تنيذاكل،ومكروهاته

زكعابوعد؟،وطريقة،أوقاثلهاوهي،عليهموتفضلآبهمرحمة،للناسالصلاة

فيمزابخفس،الأرضأصقاعكلفي،فيهاالمسلمونويتجه،معلوممخصوص

للواحدئصقون،المكزمةمكةفي،الفشزفةالكعبةهيواحدةيبلةنحو،اليوم

له،ويسثحون،ويدعونه،يعبدونه،ونفوسهمجوارحهمبكلإليهمتجهين،الأحد

الرحمن،العالمينرقيبالثهلهاانقطاعلاعظيمةروحيةتصقةوإئها.ويحمدونه

قالوكما،وهي،والهادي،والمستعانوالمعبود،،الدينيومومالك،الرحيم

لاواوزار،أدرافيمنبهغيقمقامنهالرجليغتسلالجاريكالنهر)ص(اللهرسول

شيء.منهايبقى
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وتناسقها،،حركتهاوجمال،وجلالها،نظامهافيالصلاةإلىوانظر

مواقيتهافيإليهاانظر.تعالئدثهوالخضوع،الخشوععلىودلالتهاولطافتها،

قدرةئريناأوقاثكلهاوهيوعشاء،،ومغربوعصر،وظهر،فجر،:الخمسة

حركاتبسبب،الأوقاتهذهمعمعالمهاتتغيرالتيالطبيعةمنبنايحيطفيماالخالق

كمئريناالصلاةأوقاتإن.خاصومذاقيخاصةبدلاليمامنهاكليتميزوهي،الأرض

كلخلقالذيسبحانهبالخالق،وقتكلفيئذكرنا،وهي،يوممنالوقتهو

الأولئأمامنفسهاحولالثانيةدورانمنوجعل،والأرضالشمسوخلقشيء،

تقصرصقاءآلةالساعةلأننحوها،أوكساعةآلهغيرماومن،المواقيتلهذهسببآ

فيهامابيانعنتقصر،الصلاةفيتستعملالتيالخمسةاليوممواقيتفيمابيانعن

نإثم،والكسلوالنشاطوالخزور،والطل،والبرودةوالحرارة،والظلمةالنورمن

بيانعنتقصرالساعةف!نوبكلميما.يوآسواهكليوأعنكلفيتتغترالصلاةمواقيت

،والجلالبالجمالتنطقكثيرةمتغيراتمنبناتحيطالتيالطبيعةيصيبماكل

فأحسنخققهقدفيمايتجلئالذيوبهاءه،وكماله،وصنعه،الخالققدرةوتحكي

تحصى.لاالطبيعةفيوأشكالي،والنباتالحيوانمنوأصنافي،أناسينتصويره

بالروعةبالإحساسنفسكعليكويملأ،العقولويأسر،الألبابيخلبجميلكلها

وقدرة،كلهاالطبيعةتفف!والذي،لهحذلاالذيوالجلالالجمالوبذلك،البالغة

اللهقدرةيحكياليومأوقاثفيالطبيعةمنبنايمحيطماتقئزإن.تنفدلاالتيالقادر

حولت!تحوهي،والأرض.الحالبلسانلهي!بخممابعف!وهو،خلقهفيتعالى

لخالقهاأيضآئ!يخهيإتماالأوقاتهذهحدوثجمسئبمما،الشمسوحولنفسها

الأوقاتهذهكانتولئن.الأخرىوصفاتهاحركاتهافيهاوأودعأوجدهاالذي

وتسبيحهاالشمسأمامنفسهاحولالأرضشنحمنمعلوميمامراحلعلىعلاماب

صلواته.فيدثهالإنسانتسبيحأوقاتتطايقأيضآفهي،لخالقها

كلفيالمعلومركعاتهاعددوفي،الخمسةمواقيتهافي،الصلاةوتتتسم

الطهارةفوقالمعنويةبالطهارةتتسم،معلومنحوعلىيسبقهاوضوءومن،صلاة
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إلىدعوةوالأذان.)1(والروحللجسدرياضةف!نهاعبادةأنهافوقوهي،الجسدية

تكبيرةالفصفيكثرف!ذا.ت!الئاللهيديبينتهيؤوالإقامةالقفار،الواحداللهعبادة

أمورمنيشغلهماكلوتزك،كيانهوبكل،وحدهاللهيديبينصارقدفهوالإحرام

.والخضوع،والطاعة،بالتقدي!اللهالىمتجهآ،الدنيا

فسجو؟،،فركوغ،للسورتينفمراءبفتكبير،،للصلاةف!قامةوالوضوء،

لتدر!بئو)تها.وجلال،وسكينةنظائم،ذاكل،فتسليئمفتشفذ،،لذلكفتكراز

ماعلىنفسكتحملأننيالإرادةقؤةوعلى،النظاموعلى،رثهطاعةعلىللإنسان

ولغو،،ولهو،دنايامنالدنيافيماكلعنالابتعادوعلئ،الواجباتمنمنهائراد

والتسبيح،والحمد،بالدعاء،وحدهتعالىاللهإلىالإنسانبقلبالاتجاهوعلى

وآخزجسديتدريسثهو.والسجود،وبالركوع،والتهليلوالتكبير،والاستغفار،

فيؤقزأومنهبداما،وقبيحئنكيركلعنالابتعادوعلى،الطاعةعلىتدريمب.نفسي

لأنك،جميلروحيئفذيميئعاليمفيتعالىدثهالخشوععلىتدريمثوهو،القلب

سزكوعارف،وحافظك،وبارئك،خالقك،وحدهاللهرحابفيحينئد،،تكون

ومحييك،،عليكوالمنعم،وموفقك،ومشفيك،ورازقك،ومتحيك،وعلانيتك

فعلفيهتفعلصثلةبكميابكيمياويةمادةب!فرازتقومالدماغفيمعتخلاياانالعلماءاكث!)1(

مواد،منالجسمفيئفرزمتايخرهائلمثلهاوهي،،"المورفينمادةتركيبهائابهوهيالسئحر،

فيعلهللحفاظالجملحاجاتاستجابةوالاستمرار،الدوامعلىوهبوطآصعودآ)فرازهايتغير

هذ.اسميتولقد.العاليةواللياقةوالزضا،،بال!عادةالشحورالىالمادةهذهتؤدي.حالأحسن

والمتغيرةالضثيدةايتركيزاتهذه)ن."الداطيالمورفين"أي،ولص!(4ه)ءولأهه3"لإنديىرفينابهالمادة

ضئقةطييةحدوبضمنتظلهي)ذلها،الثابهةللموادتناوليمن،بالطبع،يحدثقدماغيرهي

الماذة،هذه)فرازمنتزيدالرياضيةالتمارينأنلوحظولقد.الانسانلجسمشبحانهالخالقرسمها

التمارلنانفيريبولا.الشزنبهاث!حرالتيالعاليةوالممنوياتبالعادةالئيورعنهيتنبمما

فظمةرياض!منكالملواتارىولاعليها،والاست!رارفيهاالانتظائمفيهائطلثماأهثمالرياضية

دانها.كلهالعمربل،العامبحدوالعام،اليومبعدواليوم،الوقتبعدالوقتالمرءيؤديهاللجسد

رياضةمنلهافأعجت.المفاصلهذهحركاتكلبلكلها،الجسممفاصلحركاتهافيتشملتتكاد

الخالقيديبين،واطمئنافي،وصكينةوسعاد؟،،يىضآفيحركةوليست.كلهالممركلهالجسململ

انهما.الشيطانمنقريبة،تعالىاللهعنبعيد:،الاثمفي،متهجة،جامحهمتوتز،كحركة،صبحانه

.تلتقيانلامختلفتانحركتان
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تخشع،وحدهولهوتتقخد،وتسجد،،وتركع،ئصقيوحدهلهوانت.ومميتك

،الإطلاقعلىحاجنرأيدونمامن،وتتوسل،وتدعو،وتناجيوتستغفر،وتذذ،

منلهاويا،رائعجماليمنلهفياأئضاملاالتيومملكته،الغلويةحضرتهفيإنكإذ

رضآمنبعدهماالقلبفيورضآ،آسرةعذبةوطمأنينيما،النفسفيطاغييماسكينه

السكينة،منالحالهذهعلىصرتوقدوأما.الرحيمالرحمنربكروحكفيينفثه

اذآلديكصارتفلقد،د!الهكخالقكحضرةفي،والخشوع،والرضا،والالمأنينة

منتستمذهاقؤير.وخوف،وجهل،للناسعبودييماكلمنالتحزرقوة،طاكيةقؤ:

يديه.بينوأنتوحدهتعالىالل

واتجابر،كلهاالدنياعنبل،شيءوكلأحد،كلعنبالنفسابتعا؟هيالصلاة

هو،إلأرقيمبدونماومن،الثهالألأحدعبودييمادونمامن،اللهإلىالمرءذاتبكل

معالناسأعماليطبعمقا،والمداورة،الفداراةأو،والتزلف،التمققدونومن

إلىالمرءأعمالمنيرتفعماأجلوهو،الإخلاصالىبالتاليتؤديفهي،الناس

ثيابفيكاسرآوحشآالناسبينيعودفلا،بالأمانةوسلوكهضميرهتطبعوهي،الله

كله.المجتمعفينعم،جملان

وجلالها،،ونظامها،ومحتواها،وحركاتها،تظهرهافيالصلاةإن

التيوقوانينهاالطبيعةسننمعانسجائملهيالبديعوتكرارهاوتناسقها،وجمالها،

الوجود:فيماكلتنتظم

،44:الإسراءأ!..مهصيممتيحإلألتئ:ينق!ن..)

،14:النورأ!..ؤتممتبيحهصحلآلمغلمقذصو..)

للفصئبنوبل

لاأذهانهمواستحضروا،صلواتهمفياطمأنواكلماأنهميعلمونوالفصفون

القدسيئالملكوتذلكفيواستغرقوافيها،وخشعوا،بألسنتهميقولونهعماتشرد
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أكبرلهي،النحوهذاعلى،الصلاةوان.ورحمتهتعالىاللهمناقتربواكلما،الجميل

علىوجبولقد.مدرسةمنبعدهاماالذهنحصرعلىالمرءلتدريبمدرسة

وسواب،صلاتهمعنت!ن!هونوالذين.تعالىاللهالىكيانهبكلينصرفأنالفصفي

استحضاربعدم،المعنويالجانبمناوبتأخيرها،،المادفيالجانبمنذلكأكان

قالوقدكيفوجوهرها،روحهامنهايخسرونفيها،والتركيزوالقلبالذهن

تعالئ:

)قؤتللقمصحفين.

(وه4:الماعونأ!س!اهونصلآيهتمعنهتملدينآ

.،241:النساءأ!..كممماككوأقاألضثؤوالىكوآفاوإدا..):لوقا

الفصفين:منعليهماللهانعمالذينصفاتمنجليلةصفابوهاك

.آلئؤمنؤنآتقخقذ)

.2(وا:المؤمنونأخمثيدون!صعلأيهتمفيهتمآلذين

.23،:المعارجأ!دآبمونص!لآيهتمغلىهتملدينآ)

.4،3:المعارجأ!يحافالونص!لآتهث!غئم!لتينوآ)

وخشع.وغضهالأرضنحوببصرهرمى،صوتهانخفضدذ،،خضع:خشغ

انكسر.:بضزهوخشع.وسكنانخفضق:صوتهوخشغ.وركغاستكان:لربه

شكن.:الشيءوخشغ

مع،بهأمرهمبمافيهاوالقيام،بطاعتهتعالىدئهمتذئلونأي:خاشعونلربهم

.الجوارحوسكونالقلبخوف
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ماثضا؟مك41بزاكبر-اللهؤتحتكز

آتحبنآدئمولذكرؤائمبهرءآ!حسايرعفتئصآ!لؤةإت..)

.،؟5:العنكبوتأ!تضنعونمايغلووآدئه"

هموإياكمتعالىاللهتدكزاو.شيءكلينأي"أكبر(الله)وتدكز:مخلوفقال

أعماله.سائرمنأكبزتعالىالعبدتدكزاو.إياهذكركممن

أكبروالأجربالرضاللمصفيتعالىاللهبكزأيأكبر(الله)ولدكر:مفئةوقال

تعالى:قولهومثله،وسجودهوركوعهوقعود!قيامهفيدثهالمصقيذكرمن

.،521:البفرةأ!أبهزكئمبهئقتأ)

الفحشاءعنتنهىأنهاتعالىذكرهاالتيالصلاةفوائدمنان:وأقول

.والمجتمعاتالفردفيوالأثرالأهميةبالغفهمأمزوهو،والمنكر

،وأثره،قدرهفيوأعظمأكبرهوالصلاةفيونعالىسبحانهاللهدكزأنإلأ

والمنكر.الفحشاءعننهيهامن،وجلاله

ثم،أعلاها!يةفيأتحبر!آدتوولذكر):وتعالىتباركقولهإلىفانظر

ا!برالغايةأنتعرف14(،:أطه!لذتحرىوآقوآلض!لؤة..):تعالىلقولهانظر

ولنمثكلص!لاقإنقل):سبحانهقالوقدكيف،تعالىاللهدكرهيالصلاةمن

.،261:الأنعامأ!آ!لمجنرلئيئمومماقيؤئحتاى

كثيرآ:وذكره،تعالىاللهيدكر،بالأساس،هيإنمااللهبيوتفإنوكذلك

ؤمسئجدوصحقؤتؤبتغصحؤىقذقتبب!ىتف!همآقاسىآدودئخؤلؤلا..)

.،04:الحجأ!..!حيرآلت!آشميذ!رييها
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ا،رفأمر!ؤقكة

قال،الخليلإبراهيم،الأنبياءابيزمنمنذالإسلاممهدهيالعربيةالجزيرةشبه

)1(.78،:الحجأ!..قلمنالم!ليينسئئكملهوإترهير؟ييكتمفقة):تعالى

مسلمونحوهيتوجهالذيالحراماللهبيتوفيهامنها،الوسطفيالمكرمةمكةوتقع

.والغفرةللخبئويقصدونهبالصلاةكلهالعالم

.فريدةبميزابالعربيةالجزيرةشبهوتتميز

ثلاثلقازابملتقئفهي،آسياقازةمنالغربيالجنوبفيتقعكانتإذاوهي

يقية.فرلا،وأوروبا،آسياهي

العربيةالجزيرةشبهلرأيتالأرضيةللكرةصور؟إلىنظرتلوأنكغخسبوين

عنمتفزدةمتميزةتبرزيجعلهابيقنحيرعلىالثلاثالقازاتهذهمنكلعنتنفصل

.الأرضأصقاعمنبهايحيطماكل

)العالموسطفيأي،الثلاثالقازاتهذهبينماالقلبفيتقعوهي

.القازاتهذهأطرافعنأبعادهاتتساوىتكادفهي،!القديم

والبحر،إيران:آسياقارةعنيفصلهافهي.وبحربزمنهاكلعنيفصلهاوهي

الثخقال.وتعظيحهنبزتهعلىلاتفاتهم،الأديانلأهلوروحي،للأنبياءحقيقيال!هو)ع()براهيم)1(

ولدمن-العربغيرأي-العجموأكثر،)سماعيلولدمنالعربلأنالأفةأبوه)براهيم:الطبريي

)سحق".

إزتآؤأضحقا:،)البقرةسورةمن128الآيةفيبالمسلمينلنا)ع()براهيمتسميةذكرجاءولقد

.!..ثكئ!تيمةأتةذزتيأفمنثكئ!نصيتين
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الأبيضوالبحر،وتركيا(والشام)العراقالجزيرةشبهشمالي:أوروباوعن.العربي

الأحمر.والبحر،سيناء:)فريقيةوعن،المتوسط

خطمنالشمالإلىتقع،بالذاتومكة،العربيةالجزيرةشبهكانتواذا

نصفهافييقعالأرضيابسةمعظمأنالاعتباربنظرأخذناإذاف!ننا،بقليلالاستواء

الجزيرةشبهفإن،الجنوبينصفهافييقعالمحيطاتمياهمعظموأن،الشمالي

.الأرضليابسةوجنولبشماليبينماالوسطفيتصير،وسطهافيومكة،العربية

إفريقيهحدودعنبعدهامنقريبآالشرقيةآسياحدودعنئعدهاكانهـاذا

فإن،الأطلسيالمحيطعنئعدهامنقريبآالهادىءالمحيطعنوئعدها،الغربية

الأرضية.الكرةمنالأخرىالجهةعلىبالضبطمقابلهاتقعانالأمريكيتين

منفصلةهيومثلما،المكزمةمكةمنهاالوسطوفي،العربيةالجزيرةشبهإن

االعالممنالمركزفيتقعفإنهاعنها،متميزةمتفزدةالقازاتأراضيمنسواهاعقا

الأرضبقاعكلمنالمسلموننحوهايتوجهوهي،الأرضويابسةبل!،القديم

فيوصوبحدلبكلمنإليهاالزحاليثذونهمثم،اليومفيمزابخص!بالصلاة

.والعمرةأبالحجعاكل

صلا؟في،كلهمالأرضلسكانالأرضمنالوسطفيحقيقيمركزإنها

.طواففيكماصلا؟فيبعضآ،بعضهاويليبهائحيطمستمزةدوائزفي،وحج

موقعهامعالمسلمينأفئدةفيوالإجلالبالمحبةالمركزيموقعهاتطابقولقد

وأنهاكيف،الأرضعلىالمركزيالمادفيموقعهاومعتعالىدثهعبادتهمفيبالأهمية

تفاصيله.وبكل،كبرومامنهصغرما،الكونفيماكل،أثبتناوكما،تحكي

حياةفيمنها،القلبفيالمشزفةوالكعبةالحراموالبيت،مكةمركزيةلان

منذالمسلمونوعاشهاعرفهاقدحقيقةتعمريهي،أجمعينوالعالمبل،المسلمين

.بعدهمنوالمسلمون)ص(محمدالأنبياءخاتموحتىالأنبياءأبيزمن

علىرمزهيمثلماالتوحيدعلىرمزوهي،كلهمالأرضلأهلمركزإنها
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القبلةأو،الحقيقيالمركزأتهاعلىئخطىءلاإشاربإتهاثم.المسلمينوحدة

.وحدهدلىبالعبادةإليهايتوخهواأنكلهمالأرضأهلعلىيتونجبلمالتي،الوحيدة

آئتمتى.قدازثتفيغباوأأ

اللهصدق4،و3:أقرلى"خوف!منامنهموجوجفنآلذهـآطعمهص

العظيم.

وئفردوه،أجمعوالعالمالبيترقييوخدوابانالناسأولىقريشكانتولئن

دثهحمدآبالعبادةبالأمرجميعآالناسئخاطبالسورةهذهف!ن،والتنزيهبالتعظيم

تلبيةثانيآوهي،وغيرهبالمأكلالماديةلحاجاتهمتلبيةأولآإنهاولتم؟وشكرآ.

،عمودانبل،جانبانهذينإنإذ،والسلامبالأمنوالروحيةالنفسيةلحاجاتهم

الآخر.دونمناحدهماعلىتقوملاالإنسانلحياة
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وجمالىنظا،

ال!وى3فيورما،مطاي!43لىفي

أحجارآأو،صغيرةمزرعة،مازفيفي،مامكافيفي،رايتانكتصادفلو

ف!ن،وسحرأوجمالآ،واتساقآنظامأمنهاالواحدئريك،بسيطصغيركوفيشكلعلى

وزمافيمكافيفي،ذلكمثلحدوثفيالسببهيتكونقدالبحتالمصادفة

بعينهما.

وجودهمافيللمصادفةمكانلا

الخالقوخلقالصانعصنععلىآيةهمابل

شاملين،،عافين،والجمال،النظاموجودبأنيقولونالعلماءلكن

الصانع،صنععلىوبالبداهة،محالةلايدذ،ذلكفإن،كلهالكونفي،مستمزين

.الفدجد!ابداع،الفننهموتنظيم

والجمال،عنهاحيادلاالتيالمحكمةوال!تن،الفتقنالتدبيرترىوأق

علىئنقضلاالذيالدليللإئهققعمري،كلهالكونتسود،الفائقوالنظام،الرائع

فيحدودآلهنعرفلمالذيملكوتهفيواحدإتيمامن،الخالقوخفقالقادر،قدرة

.والمكانالزمان

:الجديد")1(منظورهفي)العالمكتابفيجاء

رثيسوالآخر،العلمفلسفةفيمتخصصوأحدهما(،)8491صتونكيووجورجاوغروسلروبرت)1(

=الذيوالهدف.خلايليكمالالدكتورترجمه.الكنديةالجامعاتاحدىفيوالعلومالرياضياتكلية
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فيتغرسوهيالوجود،ترىلاإيديولوجيةمنبالنفورنح!نجميعآأإننا

الجديدةالنظرةجاذبيةأقاالماذية(.الإيديولوجية)ويقصدالدائماليأسالنفوس

الوجود-كاية-أي-غائيةالفظيعةالقسوةبهذهتستبدلفهي،للماديةالمضاذة

.الإنسانوكرامةالروحيةوالثرواتوالجمالالكونوخالق

والطاقةالمادةذلكفيبما-بمجموعهالكونأنالجديدةالعلميةالنظرةوترى

بذلاولكن،محذدةبدايةلهوكانتواحد،وقت!فيوقعخذث-والزمانوالمكان

علىقبلمنشيءأييوجدلمإذالأته،الدوامعلىموجودأكانماشيئآأنمن

المادقيوالكون.الغذمإلآئنتجلافالغذلم،الآنيوجدأنيمكنشيءفلا،الإطلاق

بداية،للماذةكانلأنه،الدوامعلىموجودآكانالذيالشيءذلكيكونأنيمكنلا

شيءأقأأنذلكومعنى،سنةمليار02إلى12قبلماإلىيرجعالبدايةهذهوتاريخ

الخالق،هيالوحيدةالماديةغيرالحقيقةأنويبدو.مادقيغير4شيهودائمآؤجذ

خالتيخفتيمنالمادةتكونأنمنبذفلادائمآؤجذالذيالشيءهوالخالقكانفإذا

هوالخالقوهذا،الأشياءكلخققأزليخالتيوجودإلىيشيروهذاالوجود،أزلي

."أاللهبعبارةنعنيهالذي

وأزيادةأدنىحدوثإنبل،فذةملاءقةللحياةملائمةتبدوالمادةخواصقإن

يدذماوهومستحيلآ،أمرآحال!كلفيالحياةمنيجعلالثابتةالكميةفينقصان

المصادفة.علىلا-المستهذفةالعنايةعلى

هيبل،للكون)الخالق(أؤلتةتأكيدعلىتقتصرلاالجديدةالعلميةوالنظرة

العاتم.ئنيةمنجزلمح!الجمالأنأيضآتؤكد

اصتهلتالتيالكونيةالنظرةتلك،العلميةالمادتةأركان"هدمهومترجمهقولحسبالمؤلفاناليهيرمي

وبيانتعالىاللهوجود)ثباتثم2،اد.القرنمناياولىالعقودإلىواستمزت17القرنمطلعفي

أقطابإليهاإنتهىالتيالنتائجإلىبالاستنادوذلك،الإنسانوخلقالكونإبداعمنوالغايةالحكمة

الأعصابوبحوث)الكون(والكوزمولوجياالفيزياءمجالاتفيوالمعاصرينوالباحثينالعلماء

القديمة،العلميةالنظرةالماذيالمذهبالمؤلفانسفىوقد.الانسانيالنفسوعلمالدماغوجراحة

.،الجديدةالعليةالنظرة،الحديثةوالكوزمولوجياالحديئةالفيزياءواكتثافاتأبحاثنتاثجواسميا
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وراءالقائمالخالقوهذا،الطبيعةجمالعنمسؤولعقلدائمأ،،هناك

الله.اسمالناسكلعلبهئطيقالطيعة

حقلوفي،الشمسغروبومن،الثلجندفةمناللهيديلحظونوالبشر

:أمان"توماسيقول.فيهتشبقةلاالذياللهتوقغتحملالجمالوعظمة،الأعشاب

إياك:التاليةالنصيحةلنافيقذم!"امرسونافا.معآآفيفيومرئىإلهىوحدهالجمال

فذاشإنه،اللهبيدخطالجماللأن،جميلشيءأيلمشاهدةفرصةأيةئقؤتأن

جميلة،زهر؟كلومن،صافيةسماءكلفيبالجمالزحمث.الطريقجانبعلىئقام

بركة.كأسإئه،ذلكعلىاللهواشكر

ئفضيوجمالهوئتتتةالكونأصلأننجدالجديدةالعلميةالنظرةففيوهكذا

.الوجودإ)1(واجباللهأنوهي،نفسهاالنتيجةإلىجميعآ

لها،والاحترام،بالجلالتوحي،ونباتحيوافيمن،المخلوقاتكلان

عنتحيدلاهكذا،مخلوقةأوأمبرمجة"تبدووهي،الخفقوكمال،وبالجمال

اللهيهبهلمحيوانآرأيتأم؟فراخهئطجمأوعشهيبنيلاطيرآرأيتقدفهل.ذلك

لاالمخلوقاتهذهإنحقآ؟نفسهعنالدفاعأو،رزقهتحصلعلىوالمقدرةالذكاء

فيولكنوبسيطة،جمالفيولكنغريبة،وداعةفيولكنجذتةفهي،الهزلتعرف

وهي،ملئيةطائعةلهاالخالقاختطهاالتيالطريقعلىتسيرمنهاكلاإن.آليمرجلالي

نفسهامعمتسقةهيبل،المصانعةأوالكذبتعرفلاإنها.كلهارئهابحمدتسئح

اللهفتعالى.بديعوجماليعجيبتناغيمفيجميعآ،الكونومعبلحولها،ماومع

."المتوهمينفكرةعنعزتهبجلالوالباطن،للناظرينتدبيرهبعجائبإالظاهر

وجل.عراللهوهر،ذاتهمنوجودهيكونالذيهو:الوجردواجب(1)
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والبحرالبوفم5الفساظير

آلذىتغف!ييذيقهمآلئاشآيذىكسمبتبماألتزوآلخيفيدآلفطخمهرإ

تمققمؤينآلدجم!غم!ةنتمكي!فأنظر!آلارضننفيييمإأئل.لمجونلغتهتمعلوا

.،24و14:الرومأ"ئسييهينأئحثزممر

الجو؟يذكرولم،والبحرالبزهناوتعالىتباركالحقذكرلماذا

داخلفيهوإنماالبحر،أوالأرضسطحعلىأكانوسواة،الإنسانلأن

الحديثفيصير.لماتدقائق5منهخيرملووهو،الأحوالجميعفيالجويالغلاف

أيضآ.الجوعلىحديثآهنا

،واضطرابوضرر،خلل،كل،لغةوهو،.شاملةعائةكلمةوالفساد

الجدبانهالمفسرونقال.والمصلحةالصلاحضدكانماكلهووبكلميما،.وتلف

ومحو،التجارةوكسادالصيد،وقلة،والغزقالحرقوكثرةوالغلاء،والفوتان

هو:وأقول.ذلكالىوما،الأعداءتفطوالمضاز،وكثرة،المنافعوقلة،البركات

العصورطيلةالإنسانيعرفهلممماكثير،كثيروغيرهذكرناهمالكلجامعةكلمة

الحديث.العصرفي،أسفاهوا،نحنوعرفناهالسابقة

تعالىاللهمنعقافيوهو،الناسلأعمالتيجة،الآيةبنمن،الأرضوفساد"

ويعودوايتوبراحتىغفلتهممنويوقظهمبهيؤدبهم،سوط5فهو،معاصيهمعلىلهم

ذلكللفاد،سببآيكونماأكثرالثئزك،الثانيةالآيةفي،تعالىذكرولقد.اللهإلى

،وتعبدهتطيعهأنمعناهرلبلكيكونوأن.عديدةآلهةيعبدونصارواالناسلأن

فكأنها،ذلكمنبدلآوشهواتهموأهواءهمنظراءهميطيعونصارواالناسلكن
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.الأرضفيتقتد؟كلأصلهووذلك،سثركينيعبدونهاآلهةصارت

،23:الجاثيةأ"..صكزعكأطةوآضلةهولةثف!آئخذإ!قيتأفز!"

.3،:الفمرأ!..ممصأتؤ%ؤأتتعو(ؤ!ابوا!.

كدى،آلتةإئآلتؤيئفدىيضترقؤله*أخآضيمننؤتن..!"

لم.55:الفصصأآط!ايين"ألؤتم

عهعه+

منبهتحيطالتيالبيئةأوالانسانيصيبوهو،ماديآالفا؟يكونأنيمكن"

والجو.والبحرالبرفي،وجمادونبابحيوافي

وانتشار،الإنسانتصيبالتيوالأوبئة،والأمراض،الحوادثذلكومن

نقمىكمرض،والفضيلةالتقوىعنالابتعادوعن،الموبقاتعنالناجمةالأمراض

منوغيرهاو)ج()1(،)ب(الفيروسيالكبدوالتهابأالأيدز"،المكتسبالمناعة

انتشرتأمراضنوهي،وغيرهما،والئيلان،،"السفلسكالرهريالتناسليةالأمراض

لاوبما،أخطرهو،الساحةإلىالجديدالقادمذلك)الأيدز(،لكنخطيرأ،انتشارآ

التاريخ.عرفهوباءكلمن،يقارن

.المواردونقص،الأرزاقوقلة،الئئلوتفطع،الحياةتعنرومنه

.والحروب،والهزاهز،والنزاعات،الاختلافاتومنه

وأكيمباوية"،وأنووية"،أميكايكية"،،الفتاكةالأسلحةاستخدامومنه

.ليزر")2(أسلحةوه،"وأجرثومية

.ا،أ،55ء*5!()4!*()ح(1)

،،العمىلتيبممئ!ةليزر"أسلحةعوانتحتمقالةنى،،الأمرييهةالحيون"أمراضمبلةكب)2(

عليمعلى،العالمانحاءكلفي،والمخمعات،العيوناطباءيجعلأنالىالمقالهدايهدف5:تقول

لاستعمال،الحكوماتعلى،وب!لحاحيضغطوا،أندالى،بالغمىالا!ابةتسببلليزرأصلحةبوجود

التي-الأصلحةواستخدايم،وصنع،تصميملمغ،دولةلكلممكنتاثييروكلالعالميالقانون
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منبدلآفيها،الأحياءبحياةيخلبماالطبيعةفيالتوازناضطرابومنه

.المخلوقاتشقمفيسبحانهأوجدهالذيالبديعوالتناسقالتوازن

تهديدآوحياتهالإنسانصحةتهذدخطيرةأبعادآوصلالذيالبيئةتلوثومنه

الشنيعوالإسراف،والثروةالطاقةمصادراستخدامسوءعنناتجهوماومنه،فعليآ

ماومنهالمصتعة)1(،الكيمياويةالمركباتمنيحصىلاعماناتجهوماومنهفيها،

يكفيمااليوممنهائخزنوهي،الواسعالدمارذاتالأسلحةاستخدامعنمتسبمبهو

التيالخطيرةبالأبعاد،والتلوث.ومراتمزابالأرضسطحعلىمنالحياةلمحو

الإنسانلؤثقدأنكلهالبشريةتاريخفييحدثلمإذ،حديثموضوغ،إليهاأشرنا

المنصرمة.القليلةالعقودفيفعلناقدمثلماعليهيعيشالذيالكوكب

انتشرتفلقد.وروحهفكرهفي،نفسههوالإنسانيصيبقدالفسادإنثم،

،!إالفوبياوالزهاب،والخوف،كالقلقأعراضهاوصارت،النفسيةوالعلللأمراضا

،والخيالات،لأوهاموا،والمخدراتالخموروإدمان،والوسوسة،والكآبة

)1(

المحمولةالليزرأسلحةإنالمقالكاتبويقول."العينينكلتافيالدائمالعمىتسبيبإلألهاهدفلا

يصلحيثالواحد،الكيلومترعلىتزيدمافابعلىتذدأنيمك!نهاوهيفعلآ،صنعهاتئمقدباليد

العينصدماليسيرمنيجعل"ماوهوواحد،ترمنكثرإلى،المسافةهذهعلى،الليزرإثصحاعقطر

الخلاصيمكنلاعمئيسببمما،والنزيفالشبكيةتلفالليزرأسلحةتسبب.،مائلةزاويةمنولو

منبكثيرأكبرهيالأسلحةهذهجزاءمنالبثريةتصيبالتيالعواقبإنالكاتبويقول.بعدئذمنه

فاضحةمخالفةتشكلالأسلحةهذهمثلفإنولذامنها،عليهاالحصوليمكنعسكريةفائدةأية

العالمي.للقانون

06+كهـل.ه)!"،"ه.106ول(3991)؟161:-037ا

هي.للإنسانرعاثسموهي،نقولماعلىبسيطمثاذالمتعاظمالحشريةالمبيداتاستخدامإن

الجراثيمقتلالإمكانفيكانهـاذا.فتلوثها،بحارهاإلىثمالأرضمياهإلىالتربةخلالمن،تذهب

منها.للخلاصالسمومهذهاستخلاصجدأالعسيرمنف!ن،إليهالمعقماتبإضافةأوبغليهالماءفي

فنصير،الماءفيتركيزاتهاعنمضاعفةأضحافأفيهاتركيزاتهاوتزيدالمائيةالأحياءلحومتلوثإنهاثم

بصفعالإنسانجعلللمبيداتالحشراتمقاومةوانتثار.الإنانلتسممخطرأمصدرآأيضآهي

التسمم.مصادرمنتصيرأنالأخرىهيتلبثلاجديدةيخرهامركباب

يطلقوهي،السرطانتسببأنيمكنالتيالمركباتمنآلافآ،هناكانيعلمونالأطباءإنبللا

.(!،!س!أوله!س!ول)3"طتةلفتزاادلمرا"أو،طناتلفتمزا"سماعليها
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اجتماعيآ"المعتقةب)الشخصيةيعرفماانتشروكذلك.شائعةصارتوالانتحار،

)مرضالقرآنيالوصفعليهأطلقأن(فضلماوهي،ث!(اءه،!"444،55"هطح!3!)!ط

،والاختلاسات،والسرقات،الانحراففانتشر،والعقولالأفئدةأي"،القلوب

معهاوانتشر.الحراموالتجارة،والتدليس،والقمار،والغش،والاحتيال،والنصب

أجلمنالألغاييمالاوالأذئة،والتخريب،والنفاقوالحقد،والحسد،،الكذب

وحدها.الأذية

غالبآ،هيوما.الأرضأصقاعفيوتغلغلتالشر،عصاباتانتشرتولقد

ومصائرمقذراتعلىتهيمنالتيالخفيةالحكوماتإلىأقربهيبل،بالعصابات

وتجارة،والإنتاجالمالدواليبعلىسيطرتهاخلالمن،والشعوبالأمم

الشيطاني.الإغواءصنوفمنإليهاوما،الأبيضوالرقيقالمخدرات

الفكرية"الموضاتأبالأحرىأو،الفاسدةوالنظرياتالأفكارانتث!رتولقد

،والضياع،والعبثية،والعنصرية،لاضطهاديةوا،والانتهازية،والنفعية،العقيمة

كبيرآ.انتشارأالكاذبةالجوفاءالمظاهروحب،والأنانتة

،والحروب،والجرائم،والموبقات،والأوبئة،النكباتهذهكلوسطوفي

المصطرعهذافيالإنسانمعاناةتزدادأ،"التقدمظلفيتحدثوالتي،والتلوث

الجهلوعن،الهوىاتباععنذكرنا،قدوكما،مشببةأساسهافيوهي،الرهيب

.الإنسانولأخيهلنفسهظلمهوعن،ورقينف!تةالإنسانجهلعن،والظلم

توقع.كلفاققدالأصعدةمختلفعلىف!تشيرفسا؟مناليومنراهماإن

،بالخصوصوالمرئية،والمسموعة،المقروءةالاتصالوسائلتنشرهممامنوكثير

غيهم،فيسادرينالناسمنالكثيرلترىدمانك.وقيمهاالأسرةأركانمنخلخلقد

لاأو،بهمئرادبمايشعرونلاهمأوشيء،علىيلوونلا،آثامهمفيماضين

.شيءفيذلكلكليهتمواأنيكادون

حوله،عفامعزولآلي!ىلأخيرملأن،الإنسانلفسادسب!ثالأرضفيوالفساد
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علىالحديثأنإلا،غيرهلفسادرئيسيسبسثالإنسانونسادويتأثر،يؤثرهوبل

الكثيروأنكيف،الأرضفسادعلىالحديثمنبكثيرأقلهوالناسبعضفساد

والإفساد؟للفسادمصادرأنفسهمهمالأرضفسادعلىيتحدثونممن

فييرتكبلماطبيعيةنتائبئالمتلاحقةالأوصابمنالبشريةتواجههماإن

حقيقةفيصارتالتيالحريةباسم،تعالىاللهعنالبعدوعن،موبقاتمنالعالم

أكثر،الناسصارولقد.الرفيعةالقيمعلىوالخروجالتحقلعلىعنوانآالأمر

منه،يستحيونلا،جهارآعيانآ،مقارفتهأو()الحراممقاربةعنيتورعونلا،الناس

اضطربثولقد.ظهورهم)الحلال(يوتونهمبللاطربآ!لهأفئدتهمترقصبل

والشزشزآالخيزصارحتى،غابتأوالناسعلىواشتبهتعظيمآاضطرابآالمقاييس

يتمنىقدوهو،""حرامأوأحلال"كلمةيسمعأنليكرهالناسبعضإنبللا،خيرآ

منالحقيمعزتأنكراهئةذاكل.قاموسفياللفظتينهاتينمثلتكنلملوان

ئقال.قدماعنهيقاللاحتىأو،الباطل

:يقولتعالىوالله،نفسهالإنسانفعلمنهيوالآلامالمصائبهذهإن

كصر.آتديكزويغفواعنقبماكستتثضصئمؤينصئمؤمآأ

ؤلالضحير.درلمزينآدئ!دكلودينينلكمومالأزفيطآفيآنتريمغجرينوئآ

كألأغنير.لبخيآفيآتجؤايىاتن!ةويق

سمكوبى.2لؤصئالأيحزذ1لكقإنخمقرورواكدعئىفيطلقنآلينلهحي!متكقيمئثآإن

.4،3-03:الشورىأ!كثيرعنؤيغفاكعممبؤابماآؤيوبقهن

.كسبوابماالسفينةأصحالتيهلك:يوبقهن

صنعمنهوإنماوفساد،،وانحطاط،وبؤسظل!،منالأرضفيماإن

شريعتهمنولاالعادلاللهصنعمنلااصطنعها،التيالفاسدةوأنظمتهالإنسان

الآيةونمن،الناسأيديتجترحهمماكثيرعنيعفوتعالىواللهالسمحاء،الحنيفية

نحوالناسأنفستتغيرأنبعدمنالأنعمةجمزيللاسبحانهأنهيبينالأنفالمن53

السوء:
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"..بةنفييهتمقايغيروأضقؤصغلآنقمهايغمةمقيرئمتل!لأأدتةبرلهةلل!ذ)

.53،:الأنفال1

تعالى:قولهذلكومثل

سئؤ!يقؤوآلتةآرآد%وإبآنفمسهثمقائقيرو(حتئبقؤرمائقتن،ألتةإث..)

،11:الرعدأ"ؤالمندولمج!ينتهروتالأ"تردقلآ

بصيغةلا،الجمعبصيغةنعمئهتزوذتنذكرتاقدالآيتينأنعجبومن

مرضلا،المجتمعاتفيتتفشىالتيللأمراضالعظيمالخطرعلىدلالةالمفرد،

.الأفراد

بأنفسهم،مايغيرواأنبعدمنالآعبادهعلىأنعمهانعمةيغترلاتعالىاللهإن

تصحوبأنالأالمعذبةالبشريةلهذهنجاةلالىاته،والظلموبالضلال،اللهبأنعمبالكفر

مداواةإلىتصيرهيثم،القويمالسبيلعنابتعابمنفيههيماإلىوتنتبهلنفسها

.السوءمقارفةعنوالابتعاد،النفسومجاهدة،تعالىاللهعلىبالإقبالجراحها

تعالى:قال

تغتهضوآلمخزآ-أقتقايأتأش!آضذبخ!!تتيينقرلهيئفيآزشئفاؤقأ)

تضتزعون.

ألصزآ،ةاتأياقئمررقذؤقالؤاعفواحتئألحتممتةآلشتئؤم!نتذتتائم

يتثئل!لن.لاؤممتمتغتةقآضذتفمؤألشتزآ،

وآلأزفيألشمم!ينبؤبهضغقتهمتقتخاؤأتقؤأةاتئوأأتفرى+آقلآنؤتؤ

.،69-49:الأعرافأيكمممبون!صانوابمائآخذتهمكذبوأؤثيهن

اللهلأنبياءورجالآمالأكثرواالذينقال:والسزاءالضزاءآباءنامنقدوقالوا

منلا،الأجيالوتققبالدهرصروفمنهوورخاءمن.نعميمافيهنحنما:ورسله

بغتة()فأخذناهم.وجدبوخصببوشز،بخييرأسلافنامزالأساسهذاوعلى،الله
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كانوابمافأخذناهمكذبوا)ولكنبهمحاقمماوالخلاصللتوبةلهمسبيلفلافجأة

منفشربواوالضلالالبغيبشريعةوأخذوا،والحياةالعدلشريعةأهملوا:(يكسبون

منهلها.

ويتضزعونإليهيرجعونلعلهموالضزاءبالبأساءالناستعالىيمتحن-أ

وكفرهم.ذنوبهممنمستغفرينتائبين

وتنغموا،فاغتتؤاالكثيرنعمهمنعليهمأغدقغئهمعنيرجعوالمف!ن-2

منيصيبناماإن:يقولونوالشكربالعبادةتعالىاللهإلىيتجهواأنمنبدلأولكنهم

هؤلاءفاتولقد.ايأيامهيهكذاإذ،قبلمنآباءناأصابقدمامثلهووشرخيير

فيفشلواقدهمومثلما،تعالىاللهعنابتعدواأنبعدلهماستدراجآذلكفيأن

عليهمفتحأنبعدمنغيهمفيسادرينفظفوا،الثانيفيفشلواالأولالامتحان

كانوابمابغتةيأخذهمحتىإثمآ،وليزدادوالهماستدراجآنعمتهأبوابتعالى

.يكسبون

بعد.ومنقبلمنالأمزولئه
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سووةمرأياث

،التهمر!

.(94:لقمراأ"2نخقتةيقدش:قئإتاع!

وتدبير،وحدودوتقدير،بأصوليسبحانهخلقهوقدالأالكونفيشيءمنما

!لوظق..):تعالىقولهالكريمةالآيةفهمعلىويعيننا.محكممقزرفهو

اللانقةوالأفعالالخصائصمنبهاراديماهنأةأي،2(:الفزقانأنفلىير!فقذر؟لفئص

ارادته.ؤفقبحكمتهبديعةتهيئة،به

.(05:القمرأبآلبقير!مخجدثجذةلأاآترتآوتآ)

.)كن(:قولوهو،واحدةكلمةإلآالخلقفيأمزناومااي

واللمح:.والتقريبللتشبيه:الكافبآلبيصر!،أتمج:تعالىقولهوفي

فورآ.يكونذلكف!نأمرآالمولىأرادف!ذا.بالقخلةالنظر

أمرهنفاذشئهقدسبحانهالحقإنحيث،للعقولللتقريبهوهناوالتشيه

بسرعةيحدثانهقصدهوليسالضوء)1(،وهوطزآ،الكونفينعرفهشيءباسرع

لثهـكنيقولىآنشثئاآرادإذآ7آئرةاتني):تعالىتولهنظيزوهو،فع!الضوءمسير

.82(:أتىفيكوت!

!ث!ثرمناسمهاخذقدوالمعراجالاصراءفي)ص(اللهرسولحملالذياالئراق،ف!نوكذلك)1(

.الضوءأو،البرقوهو،الكونفيسرعةنعرفه
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وتعالى:تباركالحقيبينوهكذا.

أمر.كلعلىمقدرته-عظ!يما

فورآ.تنفذهوبل،يكونماأسرغهوأمرهنفاذوأن-2

.،15:القمرأثذلمجرأينقهللمحكئمأئتي!آققكماؤتقذ)

منالكفرفيوأسلافهمأشباههمأهلكقدبأنهالكقاريخاطبس!بحانهإنهثم

فهل،اولئكأصابمابمثليصيبهمأنمنوتحذيرلهمتخويفطوهو،السابقةالأمم

نفسه؟هوبهئئغطأنقبلمنبهميتيأمتذكير،أيئذيهير،من

أمزةكانوإذا،أمركلعلىالقادروهو،سبحانهالحقهوالمهادكانلاذا

الأمثالوأنذلك،ويخافوهعبادهاللهيتقيئأنإلىأدعىذلكف!نبالبصر،كلمح

الاعتبار.يريدلمنماثلةحاضرة

.52،:الفمرأآلردبر!فيقعرؤ؟تئ:)

الكئب.:الربر

يكتبهاالتيأعمالهصحيفةفيومحفوظمكتوبالإنسانويفعلهفعلهماكل

مسطورةمكتوبةالسابقينالكافرينأعمالأنومثلماأبدآ،منهلهمفزفلا،الخقطة

كلها.العبادأعمالهيفكذلك،القيامةيومعليهاتعالىاللهوسيحاسبهم،محفوظة

.(53:لقمراأف!تظز!يهبيرصحغيروفي)

.مكتوب،مسطور:ضن!تالر

يقولهماإلىوأنظزوئ!تخل،ئمتالرالناسيفعلهمفاوكبير؟صغير؟كل

ملؤه،والنحيببالصراخاشبههوتولأأعمالهمكتابعنالقيامةيومالكافرون

يغادر!غيرةلاآلحهئبفذامالى..):مناصحينولات،والمرارةالحسرة

:يقولتعالىاللهدانكيف94،،:الكهفأ!..آخصنهاإلأؤ،كميرة
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ء.آئؤرلدحتلىيقآقزبإثؤتف!ممفهـؤنحقم!تؤستيىسىقاؤئغلاآفيثنممقضلقآوتقذأ

ليد.آلمحاليوعقآيخمايقعقآئئققتانالختئ%

.،18-61:أقعيياأرقيبتدتهالأقوليمنتفمأقا

ماكلوسيئاتهالإنسانحسناتصحيفتيفييكتباناثنينققكينهناكأنذلك

هناكوإن،سيئاتهيكتبيسارهعنوآخز،حسناتهيكتمثيمينهعنأحدهما،يعمله

يفارقه.لاعندهحاضزمهنالذلكئغذأي،عتيدوهو،أقوالهيكتبحافظآرقيبآ

مسخلة،،القيامةيوموحتى،الخليقةمنذ،كلها،العبادأعمالأنكيففانظر

وأمكذبآالغابر،الزمنفيقائليقولولقدتفاصيلها.بكل،ومحفوظةعليهم

المادفيعصرنافي،الإنسانإمكانفيفصارذلك؟يكونأنيمكنكيف:مشككآ

بآلات،وصورة،وصوبكتابإ،فيالأشياء،تسجيليتمكيفيرىأنهذا،

حدوثه.إمكانفييث!كككانقدماعينيهباثميرىصار.الحاسبةوالأجهزةالتسجيل

لوحتى،وحفظهاالكتابةإمكانيمريه،الأجهزةهذهصنعمنأمكنهوقد،تعالىوالله

فيهالناسيعرفلمزملأفيتعالىاللهكتابفيذلكجاء.مستورةمخفيةكانت

وأئعد،عنللتنضتالمخفيةالمايكروفوناتولالا،التسجيلآلاتولاالورق

فيا.إمكاناتهامنزادوبماحجمها،منوضغروزنهامنخفثبماالحاسبأجهزة

بهنطققدماعلىحيةأمثلةالحديثةوالمخترعاتالمكتشفاتجاءتقدكيف!لثه

بل،الزمانهذافيبالمكذبينخيرتآفصارقرنآ،14منأكثرقبلالعزيزاللهكتاب

نأوبالمؤمنين،اللهويخافوافيؤمنواتعالىاللهآياتفييتفكرواأن،عليهمولزامأ

أيسرأمزهو،تغفري،بذلكوالتصديق.فيهورجاء،منهوخوفآ،بهإيمانآيزدادوا

العصورفيعاشوايفنالحديثةالمخترعاتعرفواالذينالعصرهذاأهلعلى

الإنسانأئهافيا.حولهممنإليهما،وماوالبيداء،الناقةإلأيعرفواولمالقديمة

قبل،العزيزكتابهفي،اعلمكقدتعالىاللهأنهاالجاحد،المعاندالمكايرالجاهل

وهو،وكبيرةصغير؟وكلشيء،كلعليكئخميىسبحانهبأنهقرنآ،14منأكثر

يذالحاسبصنععلىإمكانييماينأعطاكقدماهولذلكوالقثل،محفوظمسطور
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بإمكاناتفكيف،مصنوعوهو،الإنسانغرففي،الضخمةالضخمةالإمكانات

ئحضى؟ولائغذولائخذلاالتيسبحانهالخالق

كلهاأعمالهموأن،أمثالهمأهلكقدبانهالكافرينتعالىاللهيتوغدأنوبعد

النارعذابيتبعهعسيرحسالبمن،القيامةيوم،ذلكيستتبعوبما،عليهممسخلة

لهم:اعذقدبماالمئقينليبشرتعالىيعود،الأبدي

.،45:القمرأونهر!ضتافيآقئمينإن)

قلآ):سبحانهالمولىعنهاقالوالتي،للممينأعذتالتيالجنةهىتلك

بأنعنها()صاللهرسولوقال،،17:السجدةأآغيهز!قرؤقنالمأخمىفأنقممىتغقم

وأين؟.بشرقلبعلىخطزولا،سمعت(دنولا،رأتعينلامافيها

.(55:القمرأئقئديى!مليلزعندعدقيمقعوق)

،المقدرةعظيم،الففكعظيممقتدر،مليلثعندفيهائقزبين،الجئةهيتلك

الراحمين.أرحمإنه،وتعالىسبحانه
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"الرحمو،سووةموايات

)آلرخن.

.آئقزإنعنم

آفيلمخن.ظف

.،4-ا:الزحمنأ!البيانعلما

وزنعلىهي)الرحمن(كلمةإن،الكتابهذامنالأولالجزءفيقلنا،

وهي)قجيل(،وزنعلىهي)الرحيم(وان(،الرحمة)كثيرتعنيوهي)قغلان(،

.(الرحمة)دائمتعني

سورةفيذكرها،تقذمقد،القرآنبتعليمهم،بخلقهتعالىاللهرحمةلان

بنا.العظيمةاللهرحمةإلىيشيرماوهو،لهمخفمهعلى)الرحمن(،

أيضآيشملإنهبل،وحدهالكلاميعنيلاللإنسانالبيانالمولىتعليمإنوفلنا

وأن،تعلمأنمعناهآقرأ!):قولهلىان،للتعبيروجوةوكلها،والكتابة،القراءة

تفكر.أنمعناهتعلم

المخلوقين.دونمنبهتفزدتعالىدئهاسمأ"الرحمنأنهناونضيف

.،ه:الرحمنأ!مجاتمبانوأتقمرالثئمشآ)

.بلحساا-ا:لخسبانا

قيق.لدابيرلتدا-2

تنتظمها،وقوانين،دقيقةبحسابابالكونفيشيةكلسبحانهالحقخقق
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وحدهخالقهاإلأكلهيعرفهلا4شيذلكوالقمر؟الشمسحساباتهيكمولكن.كلها

شيءككلالمحتومةنهايتهاموعدهووأيان،ذلككانومتى،خيقتمثميعلموهو

نفسهاحولومداراتها،وكثافتها،وحجمها،كتلتهاقذرالذيسبحانهوهو.مخلوق

منبغيرهاوعلاقتهاونسبها،ومكوناتهاوجاذبياتها،وسرعاتها،غيرها،وحول

هيبلتغييرآ،أواضطرابآتحتمللافهي،الدقةبالغةبحساباتذلككل.الأجرام

ببعضها.تصطدمولامداراتهاعنتحيدلاوهي،أبالغبانتظاتسير،وكغيرها،كلها

الأرضدوراناتجاهوفي،ساعة25كلمزةنفسهاحولتدورفالشمس"

الساعة.عقارباتجاهضداي،نفسه

ميلآ12بسرعةبها،تحيطالتيالنجومإلىوبالنسبةمجزتنا،فيتسيروهي،

الثانية.في

بسرعة،الساعةعقربوضد،إالتبانة)دربمجزةمركزحولتدورإنهاثم!

حولواحدةدورةلإكمالسنةمليون025إلىتحتاجأنهاأي،الثانيةفيميلآ015

.المجرةمركز

،الأرضحولفيهيدورالذيذاتهالوقتفيمحورهحولالقمرويدورمم!

ماوهو،بالضبطنفسهالوقتالحالتينكلتافييستغرقوهو.الساعةعقاربوضد

يومآ.3.27علىقليلآيزيد

الشمسخمققدتعالىاللهولكن،وموزونمحسول!الكونفيماكلإن

جرمينوأسطعوأقربأكبرولأنهما،حياتناتتعلقبهمالا!،الآيةهذهفي،والقمر

ومدعاةأنظارنابهتتعلقماأكثرفهما،الليلفيوذاكالنهار،فيتلكنعرفهما،

للاعتبار.أقربوهما،لتفكرنا

الشمسبينالعلاقةماهي:قلنا،أكثر،الآيةهذهفي،التعققأردناإذاولكننا

هذهوفي،الصيغةوبهذهمعآ،وإيرادهمافيالسزهوماأو؟الآيةهذهفيوالقمر

أ؟الرحمن9سورةمنهذامكانهافي،الآية

692

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تدماركمبكثير،منهاأصغرفهو،الشمسمنأهميتهفيأدنىهوالقمرإن

حقيقةفي،نورهفييعتمدإنهثمبعدها.ذكرهجاءوهو،العينرأيفيلنايبدو

فييعتمدفهو،ذلكمنأكثرولي!،بعضهيعكسالذيالثمسضوءعلىالأمر،

اللهآياتمنهماوالقمروالشمس.الشمسعلى،بوظيفتهقيامهوفي،وجوده

.الأرضسطحعلىحياةكانتلماالأولىولولا،تعالى

الأخرىفوائدهافوق،الشمسفإنالشهور،لأيام"تقويمآ(القمركانهـاذا

منالوقثهوكمئريناالفضاء،فيمعفقةساعةلثهلنا،والضروريةبل،العظيمة

.للصلاةمواقيتأنهامثلما،نهار

.6،:الرحمنأ!ق!تحداقؤأفثخزؤآلئخمأ

.المعروفالخزم-أ:النجم

له.ساقولاالأرضمنويطلغيظهرأي،تتخمالذيالثبات-2

.ساقلهالذيالنبات:الث!جر

"السجود:الصادقالإمامقال.تعالىلثهوانقيادهماخضوعهما:وسجودهما

سائرسجودوالثانيالعقلاء،سجودهووالأول(،وطبيعيإرادي:نوعينعلى

دلالةبابمن،وعظمتهقدرتهعلىوتدذ،اللهقبضةفيأنهابمعنى،الموجودات

الصانع.علىالمصنوع

منقا3،يكنلموماساقيذامنهكانما،النباتأنالآيةهذهتفسيرفيجاء"

تعالى.اللهلأمر

،المعروفالجرموهو"النجم!،لكلمةالأولالمعنىأخذناإذاانناعلى8

.الأولالوجهإلىيضافآخروجاللآيةلصار

بالشجر؟مثلآ،كالشمس،النجمصلةهيماولكن

علىوآخز،النجمأوالشمسفيواحدآ،لمصنعينهناكأنهووالجواب

.الأرض
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حيث،اساسىالكونفيالطاقةمصادرمنومصدز،عظيممصنغهوفالنجم

الطاتةمصدزهيالشمسف!نوكذلككبير،،اندماجينووي)ئفاعلأومصنغإنه

.الأرضعلى

عمليةخلالمن،الأرضعلىللطاتةآخزمصدز،او،مصنغفهوالشجروأما

.حيوانكلحياةعليهتعتمدالذيللنباتصنععمليةانها4.الضوثيءالتركيب

هما.("الشمسالأولالمصنعمنطاقتهيستمذ"الشجر،الثانيالمصنعإنثم

وكلا،الأولعلىوجودهفييعتمدالثانيأنبحيثسبحانهالحقخلقهمامصنعان

تعالى.دثهئنقا؟خاضعالمصنعين

للضوءباستمداده،نجموهي،الشمسعلىبوظيفتهقيامهفييعتمدفالشجر

منها.

الشمسعلىبوظيفتهقيامهفييعتمدالذيالقمركمثلهوذلكومثل

للنور.لاشعاعهمنهاللضوءباستمداده

ين،الدهرأبدمنهماكلفيالحياةاسبابوضعقدتعالىاللهأنكيفانظرثم

.والأرضالسماواتودامتداماما،الحياةلأسبابمصنعين

والقمز)الشصق:تعالىقولهفيوالقمرالشمسبينماالعلاقةنرىوهكذا

والشجز)والنجئمتولهفيوالشجرالنجمبينماالعلاقةوكذلكيخ!ئمبان(،

.(يسجدان

ووضعرفعهاوأالمتمآأ:تليهاالتيالآيةفينفسهاالعلاقةونجد

.آلييزائرو!

وسماء،،وشجر،ونجم،وقمر،شصحيىمن،الآياتهذهتذكرهماكلان

.الميزانفيثم،السماءفيأولآفلننظر.بعبادهربكرحمةآثارمنهو،وميزان

.7،:الرحمنأ!آلييزائؤؤضخزققهاؤألمئممآ)

يدلف!نه)رفعها(:سبحانهقولهوأئا.الجوفيالأرضغلاتهيهنا4والسما
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اللهمنأخرىرحمةوهي،الأرضحمايةهوذلكمنوالغرض،سميكةانهاعلى

بقوله:(المرفوعب"السقفتارةاللهكتابفيوصفهاجاءولقد،لعبادهتعالئ

سمففاألسئمآوجعقنا):بقولهأالمحفوظب"السقفوأخرى،،آنترئرفيؤآققض)

:بالبناءأيضآسبحانهووصفها32،،:الأنبياء1!مغيضحوقءايخنهاعنومممتخفوخمآ

وشتهها64،،:أغانر!مآصآإلضمبصق!إ2رآلأزض!!مجحلآلذىآدئا)

.أ)1(للأرضالواقيب"الدرعاليومالعلماء

عديدةمنافعالزنجع(ذات)والسماء:تعالىلقولهتفسيرنافيذكرناولقد

عنالمزيدلذكرونعود)2(،الضرورةحدإلىيصلمما،الأرضجؤأيللسماء،

مقاليمافيجاء.البنفسجيةفوقالأشعةمنالأرضأهلحمايةوهي،هنامنهاواحد؟

تؤذيأنيمكنالبنفسجيةفوق"الأشعةعنوانوتحت!،التخزجبعد)الطبيبلمجلة

خطر!)3(:نحيرعلىصحتك

الزائدالتعزضبمخاطرالناسمعرفةأنمنالعالميةالصحةمنظمة"حذرت

ازديادأنعلىوأكدت،مطلوبهومادونزالتلاالبنفسجيةفوقللأشعة

الجوطبقاتفيالأوزونبنقصانمباشرةيرتبطماوهو،الأشعةهذهمستويات

أصدرتولقد،العامةالصحةعلئخطيرةآثارحدوثفييتسببأنيمكنالعليا،

كانونفيلهااجتماعبعدالتحذيرهذاالعالميةالصحةمنظمةخبراءمنمجموعة

3.)1(14ءأط

حولدارتالتي"كولوميا،الفضائيةالمركبةرؤادأحدوهوألن،،أجوزيفالفبزياويالعالمكب)2(

تلك:رحلتهعنيقول،"بو!ست"الواشنطنفي،8391عامفيالأرض

بصورةوليس،العيونوئغشي،الأنفاصتقطعوبسرعه،مفاجئةبصورةالليليحلالفضاء"في

حياتيفيرأيهاالتيالأثياءأثذمنهوالخارجيالفضاءفليل،الأرضفيالحالهوكماتدريجية

هذاثوايئخلالفيمبذدة،صاعقةكأنهاوتلمعفجأةالضتزغالخارجيالفضاءوفياصودادآ.

خلالفيبل،للثمىتدريجيغروباولثروقيالخارجيالفضاءفيوجودلاإذ،الحالكالليل

.النور،ساطغنهازاوالظلماتأحلكمنمظلمليلهناكبل،ثوافي

.الجويالأرضغلافالئالتدريجينوغروبهاالشمىشروقفيالسببويرجع

!هثه344!!ح،،ول"هح053!7أ44اص!ع.،7،83"ح!(1)499".22.1(3)
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هذاحولالآنلحذتفتدراسةبأوسعقامواهمحيث،جنيففي3991الأول

منحنىبمراقبةتقومالتيالمراكزمنشبكةب!نشاءالآنالمنظمةوتقوم.الموضوع

لهذهالمجتمعاتتعزضومدىالأرضسطحعلىالبنفسجيةفوقالأشعةمستويات

الصحة.فيتأثيراتهاوقياسالأشعة

وأخرى(،)الشمسطبيعيةمصادرمنالبنفسجيةفوقللأشعةالتعرضيحدث

وفي،الطبفيالأشعةهذهوتستعملالنفسجية(.فوقالأشعة)مصابيحصناعية

سلاخهيالبنفسجيةفوقالأشعةفإنالإنسانصحةيخصقفيماأما.مختلفةصناعاب

علىالإنسانجلدتساعدإنهاحيث،مفيدةمنهاالصغيرةالخزعأنفبينما،حذينذو

لجهازخطيرأأذئيسئبقدلهاالشديدأوالمتطاولالتعزضف!ن)د(،الفيتامينصنع

تسبيبإلىإضافة،الانتقاليةالأمراضمقاومةعلىالجسمقابليةفيونقصآ،المناعة

عدسةإعتاموهو"ال!ئ!ادإ،ومنها،وللعين،السرطانومنهاللجلد،مختلفةأمراضيى

شيوعأ.العينأمراضاكئريعتبرالذيالعين

فيوصلتقدالأوزونمستوياتأنعلىمؤخرآالمتوفرةالمعلوماتوتدذ

مشاهداتتسجيلعمليةابتدأتأنمنذمستوياتهاأدنىإلى3991و2991العامين

يشبأنيمكن%ا.يبلغالأوزونفيانخفاضآوأن،7891عامالصناعيةالأقمار

.2%0-15تبلغالبنفسجيةفوقللأشعةالتعزضفيزيادة

علىتقليدي4مثاهوذلكإن9:درلونفانالدكتور،الاجتماعرئيسويقول

بكرناكلماهـاننا،عليناالسيئةالعكسيةآثارهافارتذتعادتالتيالصناعيةالانطلاقة

نحووعلىبالإضرار،تبدأأنقبلمنأفضلذلككانكلماالمشكلةهذهإدراكفي

المحاصيلإنتاجفيأو،الصحةفيذلكاكانوسواء-وأرزاقنابحياتناخطر،

يعيقالبفسجيةفوقللأشعةالزائدالتعزضإن.(الأسماكصناعةفيأو،الزراعية

منيقفلكما،الضوئيالتركيببعمليةويضز،خطيرةوبدرجيما،النباتاتنمؤمن

هذهفيالزيادةمعذلاتأكثرأننلاحظأنالسخريةلمندهانه.للأمراضمقاومتنا

الراثق،والجؤالنظيفالهواءحيث،العالممنالريفيةالمناطقفيتوجدالأشعة
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الأشعةقابليةمنيققلعازلآالشديدالهواءتلؤثئكؤنحيثالمدنبمراكزمقارنة

الهواءملؤثاتتنزاححالماولكن،إليناوالوصولالهواءاختراقعلىالبنفسجيةفوق

يختفي،سوفالعالمفيالرئيسيةالمدنكلفوق()1(الكيمياوي)الدرعف!نهذه

.(البنفسجيةفوقالإشعاعاتفيزيادةمستبآ

دقيقآميزانآسمائها،أي،الجوفيالأرضغلاففي،هناكاننرىوهكذا

اكثرلاالأرضسطحإلىالبنفسجيةفوقالأشعةمناللازمالقدربمروريسمح،جذآ

يؤديميزانهافيبسيطمصطنعاضطرابأوخللايأنوبحيث،ذلكمناقلولا

مميتة.أومحمودةكيرعواتبإلى

خطرآ.وأكثرذكرنامماأهئموهي،الجويالغلافوظائفبقيةهيوهكذا

ربعكانقطرهاأنولوبجاذبيتها،يحفظهاالذيالسقفهذاعلىالأرضوتحافظ

درجةولارتفعت،المحفوظالسقفبهذاالاحتفاظعنلعجزتالحاليقطرها

ليلآ.ولانجمدت،نهارآسطحهاعلئماوتبخرالموتحذإلىحرارتها

(الميزانؤؤضغ..)

.مقدارهلمعرفةالمعروفةالوزنآلةهو

.العدلوهو

.المقداروهو

.الرياضياتوفي،الاقتصادوفي،الفلسفةفيميزانوهناك

علمويسمى،الباطلمنالحقتمييزعلىئعينفكريةقاعديرهوالأولىففي

.الميزانبعلمالمنطق

س!.حطأولء341"ءأ14(1)
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،الأخرىالدوليتلالديونمنعليهاوماللدولةمابيانهوالثانيةوفي

.والمصروفاتالمواردفيهئعادلسجلهيوالميزانية

حسابية.عمليةصحةمنللتحققطريقةهوالثالثةوفي

النظرةف!ن،المعروفالميزانهوالآيةمعنىفيللذهنيتبادرماأولكانهـاذا

اعئملأنهمنهاهتموهو،ويكقلهسابقهإلىيضافآخرمعنئتعطينافيهاالأعمق

المسيرينالعلماءذكروقد،بهوأمرسبحانهالحقشرعهالذيالعدلوهو،وأشمل

(32)صورة

4991الأولتشرين2فيالتقطت،الجنوبيالأرضيةالكرةنصففيالكتيالأوزونتبننصورة

بها.يجطوماالجنوبيةالقطبيةالمنطقةفيالأوزونفقدانلاحظ.روسيصناعيقمرمن
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وخلق،غيرهمعمتوازنآخلقه،ووزنبمقدايىشيءكلخلققدتعالمىاللهإن.معآ

وفضلآ.منهرحمة،حاجاتنامعمتوازنةلناالأشياء

تغدذبأن،الميزانأهميةعلى،الأولىالنظرةفي،الآيةمنتستدذكنتف!ذا

إلىالنظروب!معان،ايضآيمتدذلكفإن،المستقيمبالقسطاس،الناسوبينبينكما

وشراءبيعمنوالتعاملاتالماديةالأشياءجميعيشملهوإذ،ذلكمنأكثرهوما

الإنسانية،العلاقاتكلليشمليمتدوالأشملالأعمقالنظرةوفي،إنهبللا..وو

منوالحنانالمحبةبتوزيعبلوحدهابالمادةلااولادكبينتعدلبأنمطالبإنكإذ

ذلكمنوأكثربلجميعآ،الناسبينذلكفيتعدلبأنمطاتبإنكثم،تفريقدون

.واحد)1(ميزافيفيوالناسنفسكتجعلبأن،الناسوبينبينكماتعدلأن:كله

هووبما،والراحةوالتنعمالعيشوسائلبكلعليناأنعمتدتعالىكانوإذا

خلققدسبحانهف!نه،مطمثنينآمنينمتنعمينونرفلفيهانسبحالتيالضرورياتفوق

صاحبقال.فيهنطغئولائخيمزهلاالميزانووضع،وحسابووزنبقذليشيءكل

الاجتماعيةالحياةتستقيملاحيثالعدلإلىإشارب!-الآيةأي-)إنها:المبينالتفسير

وجبالهكواكبهبينالمحكمةالدقيقةبالمعادلةإلأالكونينتظملاكماتمامآ،بهإلآ

ليسالإسلامفيالميزانإن.!والحيوانالإنسانأعضاءوكذلك،فيهماوكلوبحاره

إفراطغيرومن،الأموركلوفي،كلهالعدلإنهبل،وحسبالكفتينذوالميزانهو

.وانتصافإنصافيبل،تفريطأو

يحكمها،المخلوقاتمنسواهوماوبينه،والإنسانالإنسانبينوالعلاقة

ئعينالناسكانواذا)2(.المخلوقاتامورلاضطربتهذااختلولو،دقيقتوازن

)1(

)2(

تكرهمالهواكرة،لنفسكتجمبمالغيركفأخبت،كيركوبينبينكفيماميزانأنفسكاجعلئنيئ)يا

مانفسكمنواشقبخ،اليكيحسنأنتحبكماوأخين،ئظتمأنتحبلاكماتظلمولالها،

لك(-يقالأنتحبلاماتقلولا،نفكمنلهمترضاهبماالناسمنوارضق،كيركمنتشقبحه

الحسن.لابنهعليوصيةي!ماممن

=الحياةيزانقيلإلىيؤديوبما،بعضعلىبعضهاتطغئالأرضفيالمخلوتاتتوازناختلولو
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بالآخرين:الأذىاحداثعنفيصذهبعضآبعضهميدفغأيضآف!نهمبعضآبعضهم

،2(15:البقرةأ!الأزضصثفسدلئبحغمقلغضحهصألئاسىآلئهفعدوثؤلا)

داذا،8،:الرعدأبمقدايى!عند؟لثئةو!ل):عبادهعلىالرزقتقدزتعالىوالله

قدفإنه،نحصيهولانعذهلاماوالباطنةالظاهرةنعمهمنعيناأغدققدسبحانهكان

منواكثربل،المخلوقاتجميعباحتياجاتيوفيماالرزقومنالئغممنأنزل

الحقزادقدولو)1(،الأرضفيعبادهعلىتعالىاللهنعمكلشأنهووهذا،ذلك

وغتؤابعضيىعلىبعضهمولبغئتطغؤاإغراقآبهافأغرقهمالبشرعلىنعمهمنسبحانه

ربي.رحممنالاالمخلوقينشيمةهيوهكذا،مفسدينالأرضفي

وأصغرالذزةمنابتداة،المخلوقاتكليلف!والعجيبالعظيمالميزانوذلك

الرياضية،القوانينمنسلسلةفيكفهايمتظمهامنها،وأكبربالمجزاتوانتهاء،منها

الحياةلحفظضروريةنواميسهي.تنتهيلاوالأحيائية،والفيزياوية،والكيمياوية

ومحسوبموزونوهوالآيجيءلاالكونفيشيءكلكانوإذا.الجميعولسعادة

أيضأيحتاجهوبل،غيرهعنمعزولآولا،وحدهمعفقآهكذايجيءلافإنه،نفسهفي

.وظروفأشياءمنبهيحيطمامعالتوازنإلى

.8،:الرحمنأ!فيأاليزافيتطقؤأآلأ)

.،9:الرحمنأ!ألمحيزانتختمرواؤلابأتقشوآلوزبرؤآقيموا)

الاثنين.بينالتسويةبل،تنقصوهولاالحقتتجاوزوالا

لكيختللاأنيجبالذيالعدالةميزانعلىالقرآنيوالتأكيدالتشديدهذاإن

فيوالتوازنالعدالةاهميةإلىالانتباهليستلفت،الحياةأموركلوفي،عيكولا

علئهذاتعالىالثهكلاماليسثم.الخفقفي،والواجبات،والحقوق،المصالح

الآخر،ابعضحصابعلىالأرضفيوالمنافعبالحبهاةواس!ثارهابعفهااستفراسوالى،والخفق

الحرثوتهلكالدمارتنشررهيبةباعدابغيرهامخلوقابانثاربشبمخلوتاتولانقرضت

وطغيانها.نمؤهامنوتجذنهاتوافيكانتأخرىمخلوقابحسابعلىكلهوذلك،والنسل

علىالبشرطجانشبهاالفقرانتثارفيفالعلة.غنيابهئغبماالأفقيرجاغ)ما:عليالإمامتال)1(

.رزقتقةمنولي!،البعضبعضهم
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شيء،وكلبل،والأرضللسماواتخلقهعلىكلامهنفسههووالميزانالوزن

:وقاله،،الزمر:أ!بآلختئؤالازضقآ!موبق)ضدى:سبحانهقال؟بالحق

الوزنهوفالحق:17(.الثورىأ!..وأقيزانبآتجقأتكئبآنرلمالذىآلئؤ)

.8،:ا!عرافألحق!آيؤميذوآلوزن):للعدبا

تعالىاللهكتابفيذكرهجاءشديدألعذابآ)1(والميزانالمكياللإنقاصل!ان

تقؤمبقالمسثعتمأأضا!قذتن!ؤإلى)ءع(:شعيبقوموهم،يقذتنكعذابه

آزل!مإيئؤألميزانآتعإلمئتقصوأؤلآغترةإبإمقل!متاألتةأغبدوا

آتع!تالىآؤفوأؤتقؤيى.ئحيوئؤوغذابغق!خأضافق!يئيخئر

آلارضيىفيتغتؤأؤلآهتمآشحتمااقاسققئخشوأؤلايألمحتم!ؤألييزائ

.8،وه84:أهودمقمصموجمت!

.4،9:أهود!جيمب%ديخيرهتمفيقاضبحو(آلفحتخةطقموأالدينؤآضذقي..)

النبيقولفيانظرثم،الميزانبإيفاءالإيمانسبحانهالحققزنقدكيففانظر

منبهمماعلىالأسىبرنينينطققولوهوبخير(،أراكم)إني:لقوله)ع(شغيب

عليكماللهأنغئموهذه،عميبمبخيرإنكم:تحذيروأئتحذيرهومثلماللميزانتطفيفب

حقوقهمالناينتنقضواوأن،الناسمنوالعقلاءالحكماءإلأيقذرهاولائحصىلا

ماسبحانهالحقيبذلأن4وفحاالسوء.إلىالخيرمنحالكماللهيغيرأنمعناه

ثإ..)تغدئونلاظالمينفيصيروابأنفمبمهمماأولآيغيرواأنإلأنعميمامنبالناس

!و..تهوقرذقلآسموءابقؤوآلتهآرآدوإذآبآنفييبيئقايغئروأبقؤوحتئما،يغيزآلئة

العاجلة،الماديةالمنفعةمنهالغرضوهو،الوزنتطفيفذلكومنا(،االرعد:أ

ماقلبإلىلاحظا،قدوكما،تنتهيلأنهاذلك،وحسبظاهريةمنفعةوهي

إلى،العزيزاللهكتابفيرأيناقدوكما،بلالبركةمحقدالى،نعمةمنبالإنسان

.المجتمعاتوتدميرمحق

.بالميزانتقديرهوالوزن،بالمكيالالشيءتقديرالكيل(1)
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كلتحكمقلناوكمالأنها،الموازينمنأيضآ،،القيامةيوممهربلالمانه

.تمفلكونآمممف!ؤثصثنريخ!مؤتقتتقتن..أ:لمخلوقاتا

تطيثون!ثاتفناءنوابماآنفئت!همخصمرؤأآلذينف!ؤثصكقؤفىلنبماخقتؤمن

.،9و8:الأعرافأ

زأضحؤ.شؤفيقهؤ.مؤنرينث!!تققتتفقآئاإ

.(9-6:القارعةأهاويه!،فأئم!.مؤزينم!خفتمقوآئا

"،،

سورةصدرمنآيابثلاثفيمرابأربعو)المزان()الوزن(ذكرجاء

)القسط(كلمةذكروجاء.الطويلالنظرإلىمنايحتاجتوكيديتكراروهو،الرحمن

والعادلة.الدقيقةبالحساباتتنطقكلهاوهي،أيضآ(و)الحسبان

،،"

:أخرىمزة،عبادةربكرحمةآثارإلىوانظر

!..صتتابمؤآتقمزؤألشتش..)ه

وكلاهما،الأولىعلىوجودهفييعتمدوالثاني،ونعمةرحمةكلاهما

النور.أوللضوءمصدرأنهماحيثمنيتشابهان

!2يت!ئخداؤألمثئخزبخئمؤآ،ه

)بمعنىالأولعلىوجودهفييعتمدوالثاني.ونعمةرحمة،كذلكوهما

عظيم.،للحياة،ضرورفيمصنغوكلاهما،(نجموالشصق،الشمس

!آلييزائؤؤضغرقغقاؤأالمثمآ!،

موزونشيءكلأنعلىيدذوكلاهماعلينا،وآلائهاللهرحمةمنأيضآوهما

.محسوب

جؤأيالسماء،خلقفيالمحكمةالدقيقةالمعادلةعلىالآياتهذهوتدذ
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به.إلاالحياةتستقيملاالذيالعدلعلىتدؤكما،الكونوبقية،الأرض

.،01:الرحمنأللأناو!وضعهاؤألا"زضى)

الخفق.منالأرضعلىماجميع:الأنام

أدثها.،أشزغها،خفضها،قامهاأ:وضعها

.الأرضعلىكلهاتنطبقمعافيوهي

تعالى.أقامهاقدفهي

مستوية.ممقدةفهي،وخفضها

حيوانآ.اوكانإنسانآ،عليهامنلكلومعاشنراشنوهي

نشعر.لاحيثمنحركتهافيئسرعانهاثم

ممافيها،مابكلالمخلوقاتلصنوفئي!ن!زةفهيدلولا،شحانهجعلهاوقد

كلتختصر(الميزانؤؤضغزقعها)والسماة:فالآية.هانئةيسيرةعليهاالحياةيجعل

للانام(وضعها)والأرضق:الآيةأنكما،منافعمنالأرضجؤفيتعالىهئأهقدما

السماءعلىسبحانهالمولىحديثفي،الآيتينوكلتا،الأرضفيتدبيرهكلتختصر

الآزضلكمجحلأثذىأ:سبحانهقولهفيأخرىمزةمعناهمانجدالأرضعلىثم

وجحلتراراآلأزض!جحلآفن):وقال.22،:البقرةأ!..بن!وألنمم!فزمثا

.1،6:النملأ!..آلق!بمطئقأ

.،84:ارياتلذاأ!ونآلمالدقبغمقرشنفاؤآلأزضى)

.33،:أت!!.ءحنايتهاؤآخرتجضاآختتقاآلمئتةآلأزض!الغوإتة)

.36،:أت!!..لأرضىآتجد!مضا!ئهاآلائ!خظقآلذىسمتحقإ

.،91ةأنوحبسصاطما!آلأزضىثكؤجحلوألتهإ

.،52:المزش!تأيهقائا!لأزض!آتخغل!آز)

.0،3:النازعاتأ،دحئقآذئمكتغدؤآلارضى)
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يليهالسماءعلىسبحانهحديثهفي،الخفقفيثنائيةالآياتهذهفيلنرىل!اننا

فمآقيءالا):بقولهتعالىلهماومخاطبتهوالإنسالجنخفقويثفها،الأرضذكر

الأحد.الواحدالخالقوحدانيةتقابلهاالمخلوقينفيثنائيةهي.ريبهماتكذبافي،

.،11:الرحمنأألأتمار!ذاتؤآلئضلفبههةفيقا)

مثلمالاستمزتبل،حياةعنهاامتنعتلقاقطفاكهيمامنالأرضيىفييكنلملو

وضروراتحاجابمنالإنسانبنيالإنسانبنوتخيرئمقدمااكثروما،الآنتسيرهي

الخالق،الرحيمالرحمنتكريمولكنه،الأرضوجهعلىحياتهمتفنىأندونمن

وأنبهانكذقيأنلنافكيف،بهاونتلذذنعرفها4وآلايغئمهي.الإنسانلبني،الكريم

الجميل.ناكريمنالجاحدينسبيلهوذلكإنمانجحدها؟

منهامجرجتنشنالتيالالفعأوعيةهيواكمامبأكمامها،النخلذكروجاء

فيكلهاالفاكهةفكأنكلها،للفاكهةذكرهمقابل،فاكهةوهيذكرها،جاءالتمر،

التمر.وغيرالتمرواهبةللنخلتكرييممنلهفيا.الأخرىالكفةفيوحدهوالتمركفؤ

)ذاتبأنهاللنخلسبحانهالحقوصفهوالتمر()وغيرقولنا:علىوالدليل

فيالجمالمظاهرمنمظهرباكمامهاالنخيلفإن،ل!لالتمركانف!ذاا!مام(.

صفابالباحثونذكرولقد.خلقهفيالقادرقدرةمظاهرمنمظهرأنهافوق،الأرض

.الإنسانفيهايشابهبأنهقالواصفابالأشجار،منسواهعفاالثخلبهاتفزدقد

صحاراهاواشتهزت،العربيةالأرضفيهواليابسةسطحعلىيوجدماأكثروالنخل

وكلبل،الفاكهةأشجارمنفيهايوجدماأكثروهوبها،اخئصققدفكأنهبها،

الأشجار.

فيالثنائيةوتلك،عليهتحذثناقدالذيالإلقاعذلكايضآهنالنرىهـاننا

الخالق.وحدانيةتقابلهماوهو،الخلق

.،21:الرحمنألرئحان!ؤآذوآلفضضؤآلحتي)
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.الزرعورق-ا:العصف

الئنن.دفان-2

الرائحة.طيبنبابكل-ا:الزيحان

الشفرية.الفصيلةمنالرائحةطيبالنباتمن3-جن!

أيضآ،نفسها،هيالحبوبوهذه.عظيمالإنسانلغذاءمصدرهيوالحبوب

تززعمنهاالواحدةالحتةانحيثمننفسهاتخقدإنها:أخرىبطريقةللغذاءمصدر

التيللحياةاستمرارية،أخرىمرة،إنها.الحبوبمنالكثيريعطيكاملآنباتآفتصير

مصدزوهي،العصفأو،الأورانالنبابفيونجد.الحياةصانعلناووهبهاقذرها

الرائعة.والألوانالطيبةالرائحةنجدكما،للحيوانطعاثمهيمثلماللزينة

.الأوراقوبينالخصببينالتقابلهناونجد

عبادهعلىبهااللهأنتنتكرمةوهي،الزينةوبين،ضرورةوهو،الغذاءوبين

.الضرورةفوق

فيخقده.عنهينتجماوبينالشيءوبين

الغذاءمن،صنفانهماإذ،الحبوبوبينالفاكهةبينتقابلالآيتينفيوهناك

.غذاءمنالإنسانإليهيحتاجقدماكلتيحويانإنهمافلبل،رئيسيان،النباتي

فبأفيأي،،13:الرحمنأتكذبافي!رتبهصاءالإفيآقي):تعالىقولهيجيءثم

تير؟آيةوهي،والجنالإنسإلىموخهوالخطاب،وتكذبانتجحدانتعالىنعمه

لهنجدلملأنناالأهميةمنغاي!علىتكرازوهوالرحمنسورةفيمزةوثلاثينإحدى

كله.تعالىاللهكتابفينظيرآ

لاعديدةذلكالىوهياحد،فيهائماريأنمنوأظهرأبلغعلينااللهأنعمإن

ف!نها،حياةكانتولاكئامالولاهاإذضرورياتنا،كلتغطيأنهافوقوهي،ئحصى

بعنايتهالجاحذ،بربئالمكذفيالإنسانايهافيا)1(.العيشوئقفييةللجمالمصدز

العيش.وشعةالرخاء:الئقفيتة()1
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وأئها؟مكذبأنتالآياتهذهمنبأفي،أنعامهمنئحصىلالماوالمنيهر،وفضله

علىبقيتولاكنتلمالولاهابلشنحآ،فيهات!تخوأنتوتنكرتجحدأنيمكنك

أبدآ؟عينيطزفةينالحياةقيد

.تمئفخار!قصل!منآلالنمئنظتى)

.،اوه41:الرحمنأ2!تامنقايىجمنآئثآنؤظق

قخار.فهوطبخف!ذا،مطبوخغيريابسطين:!لصال

اللهبمنببعفيىبعضهاختلطمفاأو،فيهدخانلاخالصلهمث:مارج

.اوتدتإذاالناريعلوالذي،والأخضروالأصفرالأحمر

ينفيه.لاوالعقل،أئبتهالوحيلأن،بالجننؤمنونحن

عناصرعنمؤلفةل!يستالنارف!نالنار،لهبمنخلقواالجنكانو)ذا8

غازهيبل،المعروفةالدمإبلازما!هناليستوالأخيرة،)بلازماأهيبل،كيمياوية

نواها)1(،عنالإلكتروناتبعضتجزدأنالعاليةللحرارةفيهاأمكن،م!ثغئؤتن

يتيسرلامقاوهيتمامآ،بعضهاعنمنفصلةوبروتوناتإلكتروناتمنتتكونفهي

المعروفة.بالوسائلإدراكه

فيموجو؟هوممابعضقهووجسمه،طينمنتعالىخلقهفقدالإنسانوأما"

اتحادمننشأتالتيالمركباتمنآلافيعلىيحتويوالترابوالماء.التراب

نعرفه.الذيذلك،الكونفيعنصرآ29عدهايبلغالتيالطبيعيةءطعناصر

ذرةالكتروناتبانفصال،النجوموبقيةالشص!،فيجدآالعاليةالحرارةدرجاتتتسبب)1(

تصئهالذيالفيض)ن.وحدهابروتونابأو،،عاريةانوئتصيرالتينواهاعنكليأالهايدروجين

كلمن99%من!ئردان)!+فى!ا!(،ب)البلازما،تحمسالتيالمادةهذهمنأصاسآ،،يتألفالشص

الحالةبعدللمادةالرابعةالحالةهيواالبلازما"ابلازما،،صكلعلىهيالكونفيالمحروفةالمادة

تتصرتهيبل،كذزةالوجودعن،الحالةهذهفي،تتوقفالمادة)ن.والغازية،والسائلة،الصلبة

المغناطيسية.المجالاتمعتتفاعلوهي،بعضهاعنمنفصلةلالكتروناتكبروتونات

.حاهاأس!31دس!وللا!4ء"هاحأ41(3891)"517:.471.09.لأ51051".02.091.107.684-ا:مصادر

.491ص(1)399المعرفةدار،ساغانكارل.د،الكون2-5
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.،17:الرحمنأآقئزكر!ؤزدقأقمثتيقاتقزدط)

69الصفحةفي،ذكرهاتقدموقد

تقتمتايئ.آلخرتققرح!)

.(02و91الرحمنأ!يق!افيلمئزرختتنهما

الآخر.فيأحدهماوأسالوخلطهماآرسلهما:البحرينقزج

لحاجز.ا:البرزخ!

الآخر.علىأحدهمايتغلبولايطغئلا:يبغيانلا

مقخوهذافراتعذبهذاآتجخرقؤمرجآلذىوهو!):تعالىقولهجمثلوهو

.53،:الفرقانأ!ئخجو!تورجاوحخراطنهماوجعلأجاج

منأجاجآشقي-البحار،ماءوهو،والمرارةالملوحةشديد:أخاججمفحى

العطش.يزيدشربهلأن،النارتلفبوهو،الأجيج

كالجداولالعذبوالماء،منخفضةأرضيىفيالملحالماءسبحانهجعل:قالوا

العذلت،الملخلأفسذالأمرانعكسولو،البحرسطحعنمرتفعةأرضيىفيوالأنهار

بينفاصلآايبرزخآ:.والحرجالغسرفيالناسووقعفزآ،كلهالماءوأصبح

الملح.أرضوانخافض،العذبأرضارتفاعوهو،الماءين

بمياههاالبحار،هو،المفسرونقالوكما،بالبحرينالمقصودأنوواضح

نأدونمنالبحارفيكلهاالأنهارمياهوتضث.العذبةبمياههاوالأنهار،المالحة

رحمةفمن.أجاجآملحآالأنهارمياهكللصارتوإذآ،الأولىعلىالثانيةمياهتطغئ

الأنهارمياهوجعل،منخفضةأرضيىفيالمالحةالبحرمياهجعلقدأنتعالىالله

لتصثالبحاربمياهتتصلالأخيرةإنإذالبحر،سطحعنمرتفعةارضيىفيالعذبة

مياهلطغتتعالىاللهرحمةولولا،واحدآأفقيآمستوئتأخذلأنالمياهوتنحو،فيها

إلىنسبةواصغرهاأققهاوما،الأنهارفي،اليابسةمياهعلئ،أعظمهاوما،البحار

منها،اليابسةمستوىدونهوالأرضأنهارسطحمستوىأنالمعلومومن.الأولى
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إذآ)1(الأرضحرارةدرجةفيبسيطارتفاعمنحتى،قليلآبالماءالبحارازدادتولو

مستوىعنمستواهاانخفاضبسبب،معزضةوالأنهار.الأرضوأكرقتلفاضت

مزة،ولكنه.اليابسةعلىيطغئأنقبلالبحرماءعليهايطغئلإن،اليابسةسطح

نامنعمقاالأرضعلىبعبادهرحمةتعالىوضعهالذيالدقيقالميزان،أخرى

يهلكوأنالمالحةمياههشرلبإلىئضطزواأنالأقلعلىأوالبحر،بمياهيغرقوا

.)2(
تتنتهتا.تققايئآلخرتنمرج):قولهفيللبحرينتعالئذكرهد!ان.دلكبسببزرعهم

نأمنذكرهاالواردالفرقانوسورةآية،ريبدونمن،معناهتوضحتتيآفي!،تر،يئ

.)3(العذبوالماءالمالحالماءهوبالبحرينالمقصود

.2(2:الرحمنأآلئؤلؤؤأتمرضالت!يتهماتخرج)

تعالئاللهمنكرقةهمابل،الحياةضرورياتمنالمرجانأواللؤلؤليس

.والجمالبال!ئمحرللأنسان

)1(

)2(

)3(

.،42:لرحمناأ!وتملأخممآتبخيرفيأئائمثاثآتئارؤته")

يرفعقدالأرضعلى،"الزجاجي"البيتأو،االدفيئة)بيتمفعولإن)ذ،منهالعلماءيحذرأمروهو

يغرقبماوالبحارالمحيطاتمياهفيتمذدلتبيبتكفيمعدوداتدرجابحرارتهادرجةمن

قادمة.صنينفيالساحليةالمدنلبعضحدوثهيتوقعأمروهو،اليابسة

منيزيدفإنه،الرابالسائغالعذبالفراتالماءعكسلذيذ،يخرضبعأنهفوقالبحر،ماءإن

بعدإلأئثربولابهالنباتاتسقييمكنلاوهو،والأوهامالهذيانإلىيؤديقدوهوالعط!،

من%و.9بمقارنةهذاملحآ،وزنهمن،3%5حوالىيحوي)نهإذ،ا"التحليةمعاملفي"تحليته،

للثمرب.يصلحلا0001مناعنملوحتهتزيدالذيالماءإن.الإنساندمبلازما

الماءانيظلحيث،المالحةالبحاربمياهالعذبةالأنهارمياهاختلاطعدمظاهرةعنالعلماءكث!فلقد

برزخأ.او،فاصلأحذآلهماإنإذ،طويلةلمسافالبمنفصلين

المياهمنحاجزآهاكأن،6291عام،المندببابمياهلتدرسجاءتألمانيةبفةاكتثمفتفلقد

جاءت8291عاموفي،الهنديالمحيطوخصائصالأحمرالبحرخصائصعنخصائصهتختلف

سفنمنصززقدالحاجزهذاأنفذكرتالسحوديةفيعدالعزيزالملكجامعةإلىأمريكيةعلميةبعثة

يقاربالبحرفيوعمقه)ئئزج(،أنهأي،والرياحوالجزربالمذيتحركانهوظهر،الأمريكيةالفضاء

وهي،فيهيصبالذيالبحرومياهالهرمياهبينالفاصلالبرزختصويرتموكذلك.تقريبأقرألف

)ص(.محمدرسولهإلىتعالىاللهمنوحبئالكريمالقرآنأنعلىأدنة
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لمجثئإن.كألأغئراالخرفيأتجوارءاتتوومقأ:وتعالىتبارككقولهوهو

بماآؤيربقهن.شمكويى2صاي!لأينغذلكقإنخمقيوعئىرواكدقيقلقنآلزيحيممتكيئ

،3243الورىأك!ير!عنويففاكمممبؤا

لسفن.ا:ريلجواا

.لمصنوعاتا:لمنشآتا

.للجباا:لأعلاما

يهلكهن.ةيوبقهن

التيالسفنسيريحكمقانونآهناكأن،التنزيلزمنبعد،الناساكتثمفلقد

بقدروزنهمنيفقدالغاطسالجسمانفيأ)أرخميدسقانونهوالبحرعبابتمخر

رحمةوتلك،كلهموالسابحونالسفنلغرقتذلكولولا،جمزيحهالذيالسائلوزن

هذا)أرخميدس(وقانون.عليهمأنعمهللهفيشكرواالناسيذكرهاانبدلاربكمن

نأمناكثرالناسفعلوما،إتهيةقوانينحقيقتهافيهيالقوانين(9منوغيره

تصنعأنبينعظيموفرق.القوانينهذهيضعواأنلا،منهاالقليلالقليلعنيكشفوا

عنه!تكشفأناوالشيء

ملأ"عبم

عيناتعالىاللهانعمبتعداد)الرحمن(سورةمنالسابقةالآياتتميزت

إلاهالأشيءكلأنلتبيان27و26الآيتينفيسبحانهيعودثم،خلقهوصنوف

وجهه:

.ؤآقيكراو!أتجتلىوزئذؤضهقيتتتئ.2عيهاتاكاتق)

هالك.:فافي

المطلق.والاستغناءالعظمةذو:الجلالذو

.والإنعاموالإحسانبالتجاوزالتامالفضل:الإكرام

فافي،الأرضعلىماكلبأنلتذكيرنايعودعلينالأنعمهتعالىتعدادهبعد

313

http://www.al-maktabeh.com



تبارك،بعدهيكونآخيربلاوالآيخز،قبلهكاناؤذبلاالأوللأنهالقدسيةذاتهوتبقى

وكثرتصفتهوتعالت،العظيمبشأنهيليقلاعفاوارتفع،الجليلاسمهوتعالئ

خيراته.

.(92:لرحمناأ!ثمآنفيهؤتؤوئملأورضىوآدمئضتاآفي!ئلهبن)

بلسانيحتاجونمايسألونهتعالىاللهإلىمحتاجونجميعأالكونفيماكل

ماإذ،حينكلفيأحوالآومغيرأمورأمحدثتعالىوالله.الحاللسانأوالمقال

والله،أبيناامشئنالحظيمابهلفييوأبلكلفييتغيروهوالأالكونهذافيشيءمن

.شأنعنشأنتشغفةلاوهو،العبادبشؤونالمتصرفالباقيالدائمهوتعالئ

.3(1:الرحمنأ2!ألثقلآآيةثكغشئئقرخإ

وهو،القيامةيوموالإنسالجنأيهاومجازاتكممحاسبتكمإلىسنقصدأي

بالتكاليف،اثملالأنهمابالثققينوالإنسالجنولمئفيئ.وطغئكفرلمنووعيدتهديد

قدرهما.لعظيمأو

فآنفنماوأوآلأزضىآالئممؤلئ7قالارمنتنفذو(آنأشتالغتتمإنلا!ث!ىوآآتجنتمغمثئر)

.33،:الرحمنأ!يم!قالقالأثنفذوتلا

الفرارعلىقادليغيزفهوكاذبةمقدر؟منوغروزهعنجهئئهللإنسانخيلتمهما

فيهافإنبقليلقبلهماأوالقيامةيومبصددالآيةكانتوإذا،وعذابهوقضائهاللهأمرمن

والهروبالخروجلهيتيسرقدأنهمعهيظنبماالإنسانإليهيصلالذيالتقدمإلىإشارة

.61الصفحةفياثبتناهقدمقامحالوهو،خارجهاالئالشمسيةالمنظومةمن

.513:الرحمنأ!2تت!زاقلآسىؤعاتايييقشمواظغقتكضايرلمملأ

وتجيء.فيهلهبلادخانهنابالنحاسالمرادوإن،دخانبلالهمبالشواظإنقالوا

المجرمينوعقاب،السماءبانشقاق،القيامةيومعلىتتحدثالتيالآياتذلكبعدمن

جاءوقد،الجئاتمناثنتيندرجتينعلىالحديثفيلآياتاتجيءثم.النارإلىيتؤقهم

وصفثويلي46،،:الرحمنأ!ر!فيمقام!ل!نضاف):تعالىقولهفيذلكذكر
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لمنجتتانهماأي62(،:الرحمنأ3ويخماجضنافي!ومن):!حافهقولى"الآداتهذه

منزلة.الأولدونهو

زىرئبنآشملترئر):وتعالئتباركالحقبقول،أخرىمزة،السورةوتنتهي

.78،:الرحمنأ!لاكرلمؤآلخقتن

جلالهجل()الرحمناسمحروفخصائص

خص!قاستفتحكماب)الر(،كتابهمنشؤيىخص!قسبحانهاللهاستفتح)الر(+

دثه.بالحمدسويى

جهنم،ابوابعددعلىب)حم(،شؤيىسبعسبحانهاللهواستفتح)حم(+

إدش!م!ءربهعاشؤلم1لا.مبعدونعنهاالرحمنوعباد

.!ؤآلقيرومايت!تالروندت):ب)ن(واحدةسورةسبحانهاللهواستفتح)ن(،

)1(.كتابهحروفواسرارأسمائهبأسرارأعلموالله

الجواد.عدأحمدو،جمع6الحىالأسماءأولله؟مصدر()1
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ج!ئهجلى)الله(اسيحروفخحاض

إذاانلث،الأسماءمنغيرهدون،الأعظمالاسمحروفخصائصمن"

وهوفيهنوماوالأزضآلمئممشتمفكلئهأ:سبحانهقال.(ادثه:يبقى")الألفحذفت

.،021:ندةالماأتلىير"شىكليعلى

لة..):تعالىقالاله،.:يبقىو)اللامأ)الألف!حذفتإذاإنلثثم"

.،ا:بنالنغاأقلىير!تئكلقئؤممؤآئحضاؤتةلمفكآ

تعالى:قال.المعبودهووالإله.،"إله:يبقىوحدهاأ)اللامحذفتد!اذا،

.(41:طهأ!لذتحرىلضلؤةآؤآقيرتآغبذقآنألأإإبةلأآقهآتاإئنئ)

الغقمهواللهلأن،للتعريفليستااو"اللام")الألففإن"ألئهأيا:قولكوفي،

اسمعلىيدخللكنه،التعريف)أل(معيجتمعلا)يااالنداءحرفإنالمفرد.

.!أدثهيا9:ربكمناديآفتقول،الجلالة

معنىفإن26(،:عمرانأآل!..آلمئزتنكآلتثضئتن):تعالىتولهوني،

حرفعنجمؤض!هيالكلمةآخرفيالمشدودةأ"الميمإنإذإ،الله"ياهو!االفهتم

.المحذوف)يا(النداء

الهويةهاء،ف!ة:فيبقى!والملكوتالمفكلاميوة!)الألفحذفتلهاذا8

"يا:فتقولبالدعاء،مدهادهاشباع"الهاء(ضممع"الواو"،بهاألجقوقدالذاتية

الحاضر.للغائبضميراسموهوفو،،

تعالى.اللهاسممقامقائم،السبعالمعارفأعرتهؤ)هو!الضميراناعلم8
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.بأهو"آيةوثلاثيناحدىوتعالىسبحانهاللهاستفتحولقد8

.ب)وهو"آيةوثلاثين)حدىاستفتحوكذلك"

يتقدم)هو،الضميرلكن)الله()1(،اسمعلىالحسنىدثه4أسماتتقدمولا.

كلها.عليها

.925-582صالجوادعبدلأحمد،الحسنىالأسماء)ودلهكتاب:مصدر()1
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الله

السماويةوالرياناتالساميةاللناتفي

لى!،يليا،(ئيل)يلا،لاه!،اله،لوهيما،للها

وباللغة؟وحدهمبالمسلمينخاصق)الله(وتعالىتباركالحقاسمإنهل

اليهودية:الأخرىالكتابيةالدياناتفيأيضآيوجدإنهأم؟وحدهموالعربالعربية

موسىبهاتكلمالتيالساميةاللغاتوبالذات،العربيةغيراللغاتوفي،والمسيحية

)ع(؟وعيسى

فيبعينههوموجو؟)اللهأالجلالةاسمأنثبتفإذا.كبيرخطرهالأمرهذا

سبمبذلكفإنتنزيلها،عندبهادانواتنلغاتوفيجميعآ،الثلاثةالكتابيةالأديان

الدياناتهذهأبناءقتلمن،الحاضرالزمنفي،وحدهاا)اللهكلمةلاستعمالوجيه

الاسممادام،وجلعرللمولىغيرلاواحدآاسمآ،أجمعالعالموفيبل،الثلاث

فيهلأتالذيأصلهافيواللغاتالدياناتهذهكلفي،اليقينوجهعلى،موجودآ

وأ،بالفرنسية)ول!أ!(او،بالإنكليزيةقأ()40مثلآيقالأنمنوبدلآ،تزالولا

علىمحتمآواجبآحيمئد،يصيز،أ)اللهكلمةاستعمالإنبللا.بالألمانيةق()،(5

.الأرضوجهعلىاللهعبادجميع

الذيتعالىاللهأنظانيظنلاحتى،منهنتحققأنبذلاضروريأمزهو

عليه،يطلقونقدوالذياليهود،يعبدهالذيالواحدالإلهغيرهوالمسلمونيعبده

الغربفيالمسيحيونيعبدهالذيالإلهغيرأنهاو)يهوه(،اسم،نرىسوفوكما

الىوبالاستناد،الأمرحقيقةفي،الفكرةهذهلأنذلك.ذلكإلىوماق،،،،40باسم

318

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مدعاةإنهاثماولآ،خاطئةهي،قليلبعدنسوقهاسوفالتيوالبراهينالحجج

وأهمكلهذلكوبعدوهيالتوحيد،كلمةعلىتجمعهمانمنبدلآاللهعبادلتفريق

يعبدهماغيرهوهؤلاءيعبدهماوأن،عديدينآلهةهناكوكأنيبدوالأمرتجعل،منه

لاجتمعتوحدهاتعالى)الله!كلمةعلىالناسناجتيملواقوتعمري.الآخرون

الأرضسكانعلىيكذرماغيرومن،الإنسانبنيلكلوبالمحبةبالتوحيد،قلوبهم

.فضقزةأوظاهرةوحساسيات،كراهييماأو،تفرق!منحياتهم

يبدوالغربيةللكتاباتالمتفحصالقارىءلأنتخطير،الموضوعهذاإنحقآ

غيروأنه،سواهمدونوحدهموالمسلمينالعربربهوتعالى"الله"وكانله

.والمسيحيوناليهوديعبدهالذيالمعبود

نقولماعلىالدليل

الإنكليزية،المعاجماشهرمنوهو)؟ء"3؟ح*(،"وبسترأقاموستفتح-ا

يلي:مافتجد،("الثهاول()ث!!اكلمةعلى

ولا11"،اولء!3074اء!أءعا!اهول"ء"4هولس!3ول9ءعء*6س!اول!ز405كهـ1ع؟4أح011

.،،أعربيةالأعظمالكائنهو،المسلمينديانةفي:اللهأ:أي

عربي.الكلمةأصلأنإلىالقوسينبينالكلمةوتشير

فتجد:لأمريكيةاشا(511س!أ)ع"كولييرأموسوعةوتفتح-2

اطهـأ"ث!ءا"أس!ول4س!ولهم(!ط33"ول!حح!ولا!لأ!أءطأ3)!ااولحاحعأ!اوله."+حللا340

أ3!4ء!3،ولهحاوله453س!طءأ؟،عولأ،اط!ا4،،(س!طك!))"40.س!"+أءس!4ول!4س!"،ل!4*هس!ع!

4ء554!8ولا"هء!أ"أول6!!!+،أ4،!4ا"أهولأولأ"*"ح34"حس!34303اا"ولس!ولهتأءث!354ول

س!!4س!7أس!14،ول0

هيالكلمةوهذه،الإسلاميةالديانةفيالأعظمالكائناسمهواللهأ:أي

العربيةالتقاليدإلىكلتيهماوالكلمةالفكرةأصلويرجعإالإلهإ.لكلمةاختصاز

.يخها(جليةالبسيطةالتوحيدفكرةآثارتبدوحيث،البدائية
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الإسلاميبالدينخاضة")اللهكلمةبأنتقزرالغربيةالمصادرأنيتضحهكذا!ه

وحدهم.والمسلمين

عربي.اصلهابانتضيفإنهاثم!

"!البدائيةالعربية"التقاليدإلىأصلهائرجغقدإنهابللا"

وفي،والمسيحيةاليهوديةالديانةفيموجودةنفسهاالكلمةتكونأنوأفا

تذكرهلاأمزفذلك،)ع(وعيسىموسىبهايتحدثكانالتيالقديمةالساميةاللغات

رايفي،المسلمونفصاريوجد.ولميمعزفلمفكأنه،المعتبرةالمراجعتلك

وغيرالقفار،الواحدغيريعبدونأوكأنهم:ديداتاحمدالعلامةقالوكما،هؤلاء

.أالجميعيعبدهأنيجبوالذيوالنصارىاليهوديعبدهالذيالله

الأديانمن،الأصيةقظائهفيالموضوعهذانتتغأنالضروريمنوصار+

ونشرها.حقيقتهلتبيان،الساميةوإللغاتالكتابية

!ه!*!يم

هذا:ديداتقال.اول()!هاأ)أئلوناسمإلههمعلىالفينيقيينقدماءأطلق+

ملفوظآ.سماعهمنفقطتمكئالوأول(،ا4)طلفظعنيبعدلاالاسم

.أ"ايل:تعالىاللهيسمونكانواالكنعانيينأنوجاء،

:القدبم!"العهدفياليهودوعند،العبربةاللغةفي،تعالىاللهأسماء+

."ئيلاأو!يلإ"-ا

.،له"إ-2

.!لوهأ)اوأهلاأ)-3

."للها"تعني،كلها،وهي

يدلالذيالجمعمعنىفتعطيهاالعبريةالكلمةإلى)يمأاللاحقةوتضاف!

العدد.جمعغيروهو،اللغةهذهفيوالتبجيلالتعظيمعلى
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التعظيم.جمعبصيغة!"اللهأو،أيم-"إلوهاي،أ"إلوهيمنجدالعبريةففي

كلماتثلاثليست،!"إلوهيماو،أ)إلهأو()إيلانجمثبتهذا:ديداتيقول

.""اللهالوحيدةالعربيةالكلمةتمثلفجمجهاأصلآ،مختلفة

ولا5أطول=ولا=ولأ!ط=ولا-ولأ!ول

الدليلواليك

وهوأ،جيمسالملكنسخةالإنكليزيالمقدسللكتابسكوفيلدإمرجعمن

اللاهوتعلمفياستاذوهو،عليهوتعليقهشرحهمعأسكوفيلدأ،القسيسطتغة

طبعتهفيساعدهوقد.المسيحيالعالمفياللاهوتعلماءبينأكبيرباحترايحظى

.اللاهوتاساتذةألمعمنئمانيةالترجمةلهذهوالمنقحةالجديدة

لي!قر9أيالتكوين!،1عنوانوتحت،الكتابهذامنصفحةأولفيجاء

يلي:-ما،!"التوراةأو،أالقديم)العهدبهيبتدىءماأولوهو،(التكوين

س!ول!ك!(313

ولأءث!أا!ءط!!أولك!40ء4ء4!ءعءث!،"س!!ح!44ول4س!"،."أع،ح

(1)51ه"أول(03ءول"أ+أء0،153عم!ا،ط)،س!ول!اأ3طهآعول،،ك!45)،هأعولح4عآه*

م!ا،!ول4ول1،ط01

.والأرضالسماء،،405،،(الرلث)1خققالبدايةأفي:أي

.!(الاهأ+أ"إلأصفهاوهي،اللهتعنيأ(إله"أو،!إيل")أحيانآأإلوهيم"(1)

التيالعربية"اللهةوكلمة،هنا)ط!اول("ألاه!كلمةبينفرقيينفهل:وأقول،

أ،!الاهكلمةفي"الهاء!يلفظونلاالغربيينانإلأاللهم.وابدآكلااول(؟)"!أتكتب

كلمةحذفبعدالمذكور،المرجعمنوالجديدةالقديمةللصفخينمستنسختانصورتانتوجد)1(

ص(،)9891ديداتلأحمد"الأديانمقارنةفيكتيبات"مجموعةكتابفيونجدها،منها2ول،،ي
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)الله"كلمةسوىالأمر،حقيقةفي،تسمعلافإنكأحذفمالكلمةبهذهتطقف!ق

دلالاتمن("الغربيكلمةتحملهماوبكل،غربيبلسافيوانماغيرها،ولانفسها،

أصيل.مبينيعربيبلسافيلا،العربيعنتلقظهاختلافعلى

"المقدسالكتاب"من،،"!اول،،كلمةإلفاء

آخرينمشاركيناستبدلتعليهاتحدثناالتيالطبعةتلكتلتالتيالطبعةلكن

.المذكور)1(الشرحمناول،،4)،طالكلمةنجحذفقامتوهي،الأؤلينالمحررينبدل

:الإنكليزي340ء!تا()!يموبسترأ9معجمفي8

أص!!هطاول-405:ول؟حءع*+،حت!افىس!4اول،!ح140!4فى4،ءول!4(ول!كاحع*ام!هأث!!"

"ا.آهأم!5"،1405.

اللهعلىللدلالة"القديمالعهد9فيالمستعملالعبريالاسم:الوهييم1:أي

.(اللهأي،إلاهلكلمةجمعأإلوهيم9:العبريةمنمشتقوهو،ك!،،،،40

اس!ااث!ه34.ولءث!،عس!ث!أول،آهس!30"أ"أ*هاوله4303س!طأ!"!س!"لاس!طح4ءط!س!43

ءط434ح"حأ*س!642لا4طس!لما3!آهاس!ه"أ*هآع405ا!3،ح44آه3ث!،ل!ء"5عأء"5!أء.

التي)2(التوراةأي-الخمسةالكتبمنالأجزاءتلككاتبهو:إلوهيأ:أي

.جهوفاأ)3(9أوأ)يهوهكلمةمنبدلآاللهعلىللدلالةألوهيمكلمةباستعمالتتميز

)1(

)2(

)3(

نفسه.الابقالمصدر

6المقدساالكتابمنالأولىالخم!ةالكتبهي:وبشرمعجمفيول!ح()"حدا!،،1الخمة،"الكتب

بحدئد،إ،"الوراةكلمةلكن.(موسى)شريعةأي،،التوراة5نفهاوهي،،القديم"العهدمنأي

كله.،القديمأالعهدعلىاحيانأتطلقايضأصارت

.+7!أ(أوهـ(،هـو)ي:تيهبحروف4منبمجموعةتعالىاللهاسمالىالحبريةالكاباتتثير

تتكرناليالكلمةنطقدونمنمنفردةتنطقالحروتهذهوكانت)،،وللأول3ول.1)7أ*ول!533

قرأوهاوهم،بهينطقأنمنأقدسهوالذينعالىدهالمقدصالاسمتمثلإنهايفولونوهممنها،

ولقد.وبستر(معجم:)مصدر)!!ه"حلأ()جهوثا،باسمخطأيذكر،"يهوهأنعلى.ا)يهوه:بعدئد

=:فاكجيملاحيثالجبمحرفالىالياءحرتحولواقدالغربينأنكيفديداتأحمدالعلامةبثن
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قدهـ!هـوايالأحرفبأن"يهوه"شهودجماعةيتباهى:ديداتويقول*

مصاحبةوردتكما،مرة6823العبرية"المقدس+الكتابمخطوطاتفيوردت

قدإلوهيم!5/ايهوبينالجمعهذاوأن"،التكوين"سفرفيمرة65"إلوهيمألكلمة

ماإلى،صأ(340قأ)40بمصطلحبالإنكليزيةلماالمقدساالكتابفيثابتةبصيغيمائرجم

الذيالمقدساليهودلكتابالعبريةالمخطوطاتفيمرة0006منأكثر،نهايةلا

قبلمنالحقيقةبهذهالواسعالاعتراتتتمفإذا".القديم"العهداسمعل!يطلق

الله،فيهتغئذالذياليومفإنسكوفيلد،القسفعلكمابنشرهاوقامواالعلماء،

بعيدآ.يكونلن،سويآوالنصارىالمسلمون

ألفأ24علىيزيدمابحوزتهمإنفيهالمسيحيونيقولالذيالوقتفيولكن

مخطوطةهناكتوجدلافإنه،اليونانيةباللغةالمقدسلكتابهمالأصليةالنسخمن

.الجديد"العهد9في!)اللهكلمة،دائمآ،نجدلكننا."يهوهةاسمفيهامكتوبواحدة

لغةكلوفي""إنجيلكلفيالله

قد،العالملغاتكلوفي،أقةكلأنفيخلافهناكليس9:ديداتقال!-

صفاتمنصفةتظهرصفاب4أسماهيالأسماءهذهومعظم،لثهمميزآاسمآأعطت

لموسىالأماللغةفيأي،الساميةاللغاتفي،تعالىلثهالذاتاسمولكن.الله

لغةكلفيالجديد""العهدفيباقيآالاسمهذايزالولا!اللههو)ع(ومحمدوعيسى

ا.دا!4إلىتحولتول"ء3؟4يهودا

.ل!50؟هإلىتحؤلت3ولألاثهيوصف

.له+4؟لىءلتتحو3لاداول؟ن!يو

.5!لدداإلىتحولت3!3ول3ير

.ا،57"حلىإنحولتلاء3ه،"بهوه

فيوتعجبنداءحرت"ياأ:نفسهالثيءتعنيجميعألىانها،ح"هياهو-أويهرفااويهوهإنويقرل

منبدلآولذلك،هو!ياتفيانوالكلقان.اللغت!ينفيالغائبضميرو)هو،.والعريةالحبريةمنكل

.،الوهيم.اياهو!لدينايصبحالوهيم،"يهره
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أكثرالىالمقدسكتابهمبترجمةقاموابأنهمالمسيحيونويفتخر.العالملغاتمن

بتفخصه،أقومإنجيلكلوفي.الجديدالعهدكتابالأخصوعلى،لغة0015من

والزولو،،والإفريقية،الإنكليزيةفيمحفوظةاللهكلمةأجدف!نني،كانلغزوبأية

.(والسواحلية

)ع(المسيحعبسىشفاهمنئروىما

علىءأنهافترضحينما)ع(المسيحانيروي:1534"مرقس)انجيل،

ترجمته:والذيسبقتنى"لماإلوي"إلويقائلآ:عظيمبصوبصرخقدالصليب

.(تركتنيلماذاإلهيإلهية

القذيسعنوردلماطبقآ،اليونانيةالمخطوطاتعنترجمةالسابقةوالعبارة

بمخطوطاتهيسمىمالأنيونانيةبلهجةكانتالعبريةلغتهأنالواضحومن،مرذس

اليونانية.باللغةكتبتالأصلية

إلىبهتوجهالذيإنجيلهكتبأنهيفترضوهو:46(،)27متى!"إنجيل!ه

أصلآ:العبريةباللغة،اليهود

:الهي،أيشبقتني"،لما،إيلي،إيليقائلآ:عظيمبصوبيسوع"صرخ

()1(.تركتنيلماذا،إلهي

والحديثةالفديمةالمراجعمنوغيره!المقدس"الكتابفي

ما:عنوانتحت،(0991)عوادلكوركيسالغوية"اشتاتكتابفيجاء،

يلي:ما،)ايلأو")ئيلبمقطعالأسماءمنانتهى

."ايليوا،"الوي"قال)1(

،.)الهيأي،نفسهالجلالةلفظهو،رأيناوكما،منهماوكل

.،أبتاهيا5او"جهوفا،يقلولم

324

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أسماة،والحديثةالقديمةالمراجعمنكيرهوفيأالمقدسأالكتابفيأورد

آخرهاتير،أكثر،أومقطعينمنمركبةأسماءجملتهافيهيأناسيىعلىأطلقت

.!"اللهاوأإلاه)ومعناه-ايل-ئيلبصيغة

االكتابفيمعظمهاديهز،صالحةجملةالأسماءهذهمناحصينالقد

ذلكفيمعتمدين،اللغويةلمعانيهامقتضببتفسييرالأسماءتلكوشفعنا،المقدس

وعلى،7191بيروتفيالمنشورةالثانيةطبعتهفيأالمقدس)الكتابقاموسعلى

ذكرها:التيالأسماءومن!.الهجائيةالسياقةعلىوثثتناها،المراجعمنكيره

مانوئيل،،عمانوئيل،عزرائيل،صموئيل،شموئيل،رافائيل،جبرائيل،اسرائيل

.جزاوهلتم،يوئيل،نوئيل،نثنائيل،ميخائيل

المعروفة.الملائكةأسماءومنها،العربيةفييوجدماومثلها:أقول

بعضذهب:باقرلطه9العربيةاللغةفيالدخيل"معجمكتابفيوجاء8

فيوالصحيح،عبرانيأوسريانيأصلهااللهكلمةانإلىالرازيمثلالمفسرين

منهيوإنما،فقطعبرانيةأوسريانيةأنهاعلئيقتصرألاالمهمةالكلمةهذهتأصيل

القديمة()العربيةالساميةباللغاتيسمىماجميعفيمشتركةالموجودةالكلمات

)البأبليةالأكديةسميناهاالتيالرافدينواديفيالشرقيةالكتلةتدوينآوأقدمها

أايلو!لفظةاللغةهذهفيالربكلمةعلىفيطلق(.المختلفةبأدوايىهماوالآشورية

الرفعحالةفيو"ايلو!والجرإ،النصبحالتي)في)آيلي!علئوتجمع)بالضم(

الثانيالألفمنتصففي،الوسيطالبابليالعهد)منذالاطلاقعلى)ايلانيأوبهيئة

(.م.ق

القديم+"العهدأيز!(،6)ءا!المقدس)الكتابأننذكرأنبدلاأنناعلى

لأييمكنفلم،الميلاديالعاشرالقرنحتىالعربيةإلىئنقلالمالجديدأ،العهد

نأنجدلكننا،العربيةبلغتهويقرأهالكتابذلكيتفخصأنام...السنةقبلعربي

والفينيقية،،كالعبرانية،كلهاالقديمةالساميةاللغاتفيوجدتقدتعالىأاللهةكلمة

.القدماءالعربلدىوجدتهيمثلما،القديممنذ،وغيرها،والكنعانية
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(!ياأللو)=!ياققلو

.اول،،اءا،،"ألاأوا،ث!،،لولاس!ا4،،طالعبريةبالكلمةالمسيحيونيهتف

نصرانية.وهي،أالرب"شئحوامعناهاإنالمورد"9يقول،

.(يا)عبرانيةقففوتال،شتخ:تهليلآ،ققل-1"المنجد(ويقول"

كالبسملة،الهيللةمنمأخوذوهوا،اللهإلآإلهالاقال-2

وهقل.فلانشتحيقال،والخؤقلة

الله.إلأإلهلاقال:الرجلهقل:"الوجيز!وقال!!

هو:ا!+،،زولاءا،،"4معنىان)وبسترامعجموقال،

لله!شئخواأي،ا!3!،،ء3ءلا"حطصأعه4!،،

العبريتين:الكلمتينمنمشتقةوإنها

)1411س!اول(="3ءأ3ء)+كلاث!!(-)ح"5!4)

لفظهامنذلكوقبل،تقدمماإلىاستنادآ"اللوياأ،أو)هللويا"،إن!!وأقول

لفظإنبللا.اللهإلآإلهلاقولواأي،لههفلواأو،للهقللوا:تقول،نسمعهالذي

لهاالحالينفيوهي،نفسه!اللهإلأإلهالاقولعنالأذنفيوقغهبعيدغيزةهللوياا

ذاته.المعنى

*"!لا

أالله"كلمةأنعلىالتعزتمنالمنصف،اليهوديأو،المسيحييخفقلن

الموجودة،،اص!اس!،4اول،حا،ط!اس!ط،اول!هاص!"،5كلماتعنيختلفآخرشيئآليست

.والإكرامالجلاليذيرئكاسئمتبارك.عنده
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اللهلى،سو)ولامحقر

ير"لجرالميراو""ييالتهرلميرا"في

الإنشاد"إنشيدسفرفي،بالاسم،"القديم"العهدفيمحمد!9بكزورد4

.(3ه+!310أههوله!)5:61

.ولول+4*"داول(4)ولأ،العبريةفي،""محمديمالعبريةالكلمةفيهاسئعملتولقد

لإظهارجمعصيغةالعبريةفيهي،الكلمةآخروفي)ولا(،أو،والميموالياء

.للعددجمعلا،والتبجيل،للتعظيمجمعهوهناوالجمع.والتبجيلالاحترام

يأ،المحمود!1معناهيصير7(4؟دادا*ول)4الاسمفإن!يم9حذفوبعد

."محمد")1(

كتابهمن52وواه05الصفحاتفيداؤودعبدالأحدالبروفيسورقال*

بنجاميندافيد"القسيسإسلامهقبلاسمهكانوهوأ،المقدسالكتابفي)محمد

يلي:ما(اللاهوتفياليسانسأكلداني

الأمم،لكلا)(ولأ)444)جقدا"يأتيوسوف،الأممكلأزلنرذولسوف)9

الذهب،ولي،الفضةولي،الجنودربقالكذلكبالمجد،البيتهذاأملأوسوف

مجدمنأعظميكونالأخيرالبيتذلكمجدوإنالجنود،ربيقولهكذا

.9(7-الجملة،حجيسفرمنالثاني)الإصحاح001الأول

أالكتابمقالوحيدةالنسخةمنالمذكورةالفقرةهذابترجمةقمثولقد

"+س!؟س!أهس!،ح+41314+،"ءدق4أ"لا،أ+4لأه4،*؟ول.4،4?!.1107")3991(.6.0)1(
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لي،عئمابنةكانتآشوريةسيدةإياهاأعارتنيوالتي،بحوزتيكانتالتي"المقدس

جمةالتمإلىنرجعدعناولكن،آنذاكالدارجةالوطنيةباللغةهيهذهوالنسخة

ةجقدالاكلمةالعبريالأصلعنتزتجقتأنهانجدوالتيالمقدسللكتابالإنجليزية

النبوءةهذهاعتبارمنبذلاعندئد..""الإسلامإلى"دزشالوموكلمة"الأمنية9اللغةإلى

..بالإسلاموبعثته"أحمد!لشخصيةمطابقةوأنها،فيهاإنكارلاصادقةأنهاعلى

الأصليةالعبريةباللغةئقرأفإنهامخطئآ،لسثولعليةجقدا"كلمةلنأخذ

لكلجقدايأتيسوف9:حرفيآتعنيوالتيهاخوييم!كولجفداثيافو!فيهكذا

وأ،للتعريفا)ألالعربيةاللغةفييقابلهماالعبريةاللغةفي"ها!والحرفان.!الأمم

(..الجزحالةفيتكونعندما"ب"

"،إيسوعهوليسالمنتظرأالمسيح1او"مسيا"أن"برنابا"إنجيلفيوجاء،

ضافيةفصوليفيالمتكررالصريحباللفظ()صمحمد!9اسمذكروقد،محمدهوبل

فوقمسطورآرأىالجنةمنأخيرجلفا)ع(!9آدمدمان،اللهرسولإنهوقال،الذيول

نور:منبأحرفيبابها

،)1(اللهرسوذمحمذاللهالأإلهألا

ماالعالميغاكرأنقبل،حوارييهاخبر)ع(المسيحأن16:7:يوحنا!إنجيل9وفي

)13

)2(

الحقلكمأقوذ"لكني

أنطلق.أنلكمخيزإئة

الفقزي)2(يأتيكملاأنطلقلمإنلأنه

.()8591قطبعليلمحمد،برنابا،إنجيلفي)نظراث

.(8491)شبيأحمدللدكتور،،)المشحية

باعتباره")الفارقليطإسم،(المقدسالكتابفي"محمدكتابهفي،داؤودعبدالأحدالبروفيسورذكر

الإغريقية=الكلمةمنمثشقةاالفارفليط،وكلمة،.االمعريكلمةبدلالجديد،)العهدفيجاءما
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."إليكم(ريمفةذهبثإقولكن

)ع(.عيسىبعدمنرسوؤهووالمعزي

لعربية،ا"المغزي9:لكلمةمرادفةلإنكليزيةا)ءح،!هآولهح(كلمةواستعقلوا

.(1)لإغريقيةا4!()304ءاء!عو

فوصفهببعدهيأتيالذيالرسولباسم)ع(المسيحالسيذتقفطهلولكن

ح(؟ب)30،حاح!!4أم"؟ب"الفقزيأسماهقدهلأمح"+(؟هأولهسأ31ح)3

كلا.

العربية.تكنلملغتهلأن"،ب"الفغزيوصفهقديكونأنيمكنلاهو!لأ

الإنكليزية.تكنلميغتهلأن،س!"+()عس!+هآ*هحيقلولم"

الإغريقية.تكنلملغتهلأن،حفى+(اس!اح،ع!!)30بيسفهولم"

المسيحيونواخترع،مختلفةلغة5002إلىالجديد""العهدترجمةتقتلقد

.)ع(المسيحبعديأتيالذيالرسوللذلكاسيم0502فيها

قدالجديد"!العهدنسخمنموجودهوماكلبأنالقولإلىذلكمننخلص

معناها.فتزتجمكلماب.المسيحبعدالقادمالرسوللتسميةمتعددةكلماباستعمل

بهاتكقمالتياللغةليستفإنهاالإغريقيةباللغةهومنهاؤجذماأقدئمكانلهاذا

)ع(.المسيح

)1(

المستحق-الأشقر-الأمجد:الفرنصيدغويقيالاسك!ندرقاموسحسبومعناهاأبارقليطوس"،

فيويقول.والمقخدالمثمهورأي،العربيةباللغةاأحمد!اسميعنيهيابالضبطتعنيوهي،للمديح

شكودونبالدقةتعادلبارقليطوساليونافيبللإسمالحرفيةالدلالة"إن:كتابهمن223الصفحة

قبلمنلأحدئغمللمالذيالفريدالاسمهذاأنالمدث!إومن:ويقولومحمد".أحمد:كلمتي

اللهزشللأشهرمعجزةبصورةمحجوزأكانالبئر(تاريخفيالصيغةبهذهعيرتغتيماصماول)وهو

معجزةأهثموهو-)ص(محمدآالرسولهناداؤودعدالأحدالمؤلفويقصد-بالثناءومجدرهم

كانعربيأيولابرقليط!اسميحملكانيونانيأقيأبدأنجدلاونحن.الإسلاملصالحجاءت

.أحمد"اسميحمل

فيعلييوسفاللهعبدملحوظاتانظر.الكلمةلهذهترجمةمحمداأو"أحمداكلمةتكونتكاد

الكريم.للقرآنترجقه
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الحاشيةفيإليهالمعناالذيكتابهفي،ديداتأحمدالعلامةعقدولقد

الفجفي،والبيان،القاطعبالدليلفيهبئين،الموضوعهذافيضافيآفصلأ،الأخيرة

.)ص(محمداللهرسولهو)ع(المسيحالسيدبعدالمقصودالرسولأن

آئحا7بغدىمنماتأيئبريم!لاومتث!را..!:الكريمالقرآنفيتعالىقالوقدكيف

.6،:القفأآتهد!

)ص(،)محمد(باسمتارة،العزيزكتابهفي،الكريمنبيهدإلىوصفولقد

صا(،،ص!3534!5،،3و،،"الفغزيمثلمنكلمابأنشكولا)أحمد،،باسموأخرى

كانقدالمفقودالانجيلفي)ع(،المسيحلغةفي،العبريأصلهاإنماكثير،وغيرها

ذلك.غيرعلىيبرهنأنأحدب!مكانيكونولن،غيرلاأأحمد"
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والحياةالموتفي

!ط
!..وآكيرفئنةبالمثزونتلوكمأئمؤلقذآلمحقةنفمم!فى):تعالىقال

.35،:لأنبياءاأ

،2:الئلكأ!..لمحسمنعلاآئلاتملتفوكئمولخيؤةلئوتآلخقآللأىأ:و!ال

هذا؟امتحافيوأئ.الامتحانإنه:والحياةالموتحكمةالآيتانهاتانتلخص

ناوحتىالإنسانولادةمنذيبتدىءوالذي،والمصيريبلالعسير،الامتحانإنه

يقفلاامتحافيمنأعظمهفمافيها!خالدآالناراوالجنةإنها؟والنتيجة.اللهيتوفاه

نعرفه.آخرامتحافيأئ،ورهبتهأهميتهفي،الأمرحقيقةفي،معه

غيرمنأمركتحزتمثمقيتا،الأمرهذافيالآنتتفكرأنأخاهيالكفخق

.!الامتحانفيالأبديفشلكالنتيجةتكونلاحتى،كاذبةضلالاتأوتسويفب

.78(:النساءأ!..ئشئدؤبز!حفيكئخؤتؤأتمؤتجمهـئملذتكونواأتنما)

الإمامقالكما،أحثهقنالبقاةئعطىولا،خاقةقنالموتينينجوفما

علي.

آزضيبآئنقممىتذرمىوماءصآت!يسبئاذاتقسىتذرىوما.).

ذلك.غيرمخلودتيذعيأنوهيهات،34،تألقمان!..تم!وت

وكلبللاالأحياء،وكل،آدمابنكلعلىتعالىكتبهفقدالموتفأئا

ولامنهمهربلاوهو.تموت،والمجزات،والنجوم،الكواكبفحتى،مخلوق

وهوالمحيفهو،بالألوهيةوجلعرالخالقتفزددلائلمنوهذا،خلاص

له.كلهاالمخلوقاتعبوديةوعلى،المميت
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للإنسانتذكاروأصلحأبلغهومخلوقكلإليهينتهيالذيالمحتوموالأجل

بحياتهيتعققذلككانلوحتى،حيلتهوانعدامبلوقفةضعفهشذةوعلىدثهبعبوديته

كلفيمرضاتهأجلمنيعملوأن،خالقهيخشىأنإلىلهمدعاي!وهو!نفسههو

فيد!اخوتهرحمهبنيإلىيلتفتوأنغدآ(،تموتكأنكلآخرتك)واعملحين

آخرإنسانيكلإنإذ،لنفسهيحبهمالأخيهيحبوبأن،والتواضعبالرحمةالإنسانية

جذةمنويكسركبريائهمنيمطاينوأن،الخفقفيلهنظيزأوالدينفيلهأخهو

أهوائه.جموحوئغالبطغيانه

أنهفينسى،وعنجهيتهوكبريائهغلوائهفيالإنسانإليهيتطاولقدمايعلموكلنا

وحقوقهم.وافكارهمأحاسيسهمللآخرينوأن،اللهخئقمنالناسكبقيةإنسان

بل،كثيرةالآخرينحقوقعلىوالافتئاتالظلموصور،شائعالحياةهذهفيوالظلم

قدتعالىكاندهاذا،أنفسهمالناسحياةوهوألا،وأثمنذلكمنأقدسهوماوعلى

النفسهذهيقتلواأنلأنفسهمالآخرونيمبيحفكيفنفسهيقتلأنالإنسانعلىحزم

بالحق؟إلآاللهحزمالتي

وهووتجترهعتؤهفيالظالئموتخ،اللهأرضعلىالظلممناللهعبادضخولئن

وهي،ريبلاالحفيرةإلىسائزوأنه،محالةلاالموتإلىصائرأنهاليقينعلميعلم

اللهوهبهقدلووكفورهعتؤهفييصلكانعساهفأين،حسابوأيحساببعدهامن

؟الحياةهذهفيالخلدتعالى

حدودآ!عبادهلإعمارجعلقدأنتعالىرحمتهمنفإن.فريعلأمرإنهحقآ

قدوبماطغيانهمفيلاشتذواورائهممنموتلاأن،الناسكل،الناسعلمقدولو

ئتصؤر!لا

تعالىاللهرحمةمنوذلك.أتجفه؟ومتى؟اينيعلملا،إنسانأي،والإنسان

بل،وشهواتهمملذاتهمكللهجرواآجالهمالناشعلمقدلوأنهذلكوآية.بعباده

لذلكقيقآوانتظارآ،ورهبةوجزعأ،خوفآ،،وضروراتهممعايشهمعنوانقطعوا
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ودقائقها،وأيامها،بسنئها،فعادتكلها،حيواتهمذلكعليهمولنغصبل،اليوم

الجنونهوأوالجنونيشبهوبما،كالجحيم،الوقتمرورمعيتزايدنحووعلى

بعينه!

علىيلويلاحياتهفيماضيآتراهقدقن،وأكثرهمبل،الناسبعضينإن

لمفكأنهماظهريآوراءهوضميرهرقيتركقد،لهوهفيغارقآ،غئهفيسادرآ،شيء

ولا،حسابولا،بعثولا،الحياةهذهبعدموبمنهناكليسوكانمايوجدا!

يتوقم!وبمن،والميراطوالحئة،والواردةبالشاردةيهتمبمنوأعجبنارأولا،جتة

وألآخرتهيهتتملاهوثم،إليهينظرونمنبعضيظنهكذاأو،كالإتهأوإلهآنفسه

لمسه!حتىأولربئ

وأ،والموبقاتوال!كراتالنشواتتتقاذفهمهملأكفآحياتهيتركقدهوأو

فأما،ينقصه3شيإلىفطنقدأنهفيهترىلاقدتنمنهوأعجمث،والتفاهاتالعبث

فيوكأنه،منقوصةغيرتافةسعادتهف!نالطبيعيةالغريزيةاحتياجاتهلئىقدوأنه

يحتاجلاكلهالأمروكأن،الدهرأبدعائشنوأنه،وحسابموبمنحصينحصني

تراهمنومنهم!عينلطرفةحتىأومعدودابلدقائقولوأمرهفييتفكرانمنه

وجهعلىاليومالحياةكانتد!اذا.شيءكلشاكيآحطهنادبآ،حينكلفيساخطأ

،والأسقاموالأوصابوبالبلايا،الإنسانلأخيهالإنسانظلم،بالظلمتموجالأرض

هيلناتعالىاللهوهبهاالتيالحياةهذهفيماأثمنأنحينكلفينتذكرأنعلينافإن

علىيخطرلامفاأونعلمهقدمما،والباطنةالظاهرةنعمهابكلنفسها،الحياةهذه

ثإتخصوهآ،ألمحميغمتشذوأ!إنشتآتتموةقا!تنيناتنكمو):باد

.(43:هبماإبرأ!3!فاقطثوأقيلمحئن

منوأكثربل،الضرورياتمنحياتهفيإليهيحتاجماكلالإنسانتعالىآتى

مقتتم):إليهينتبهلاقدمقاالكثيرالكثيرالرفاهيةأسبابمنوهبهقدفهو،ذلك

.32،:لأعراتا1!..لززف!آمنلطيتنئؤآبرءيقابأخرتيئتئآآدت!زينةصئم
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فيوصؤرناخلقناولقدعلينا،بهاتعالىاللهامتنثمينةمنحةلهيالحياةإن

علىشيءكللناوخلق،..و..ووالفؤاد،والبصرالسمعومنحنا،تصويرأحسن

نستشعرأنكلهلذلكقخق.الأنعامبهيمةووهبنادلولأ،لناوجعلها،الأرضوجه

وأتامهاأوقاتهاكلفنعيش،سبحانهالحياةواهمثلناوهبهاالتيالحياةهبةعظمة

،والسعادة،والجلال،العرفانوبكل،تعالىلناخلقهقدبماجديرينودقائقها

وبحب،اللهوفيدثهبالمحبةومترعة،اللهوهبهاماعلىبالجبطةممتلئيماوبقلولب

فيخلقنابأنعلينانعمتهعلىالوفابالخالقدثهالشكركلهذلكوفوق،كلهالوجود

كللهشتختدكما،حينكلفيوتسبيحه،العظيمة،الثمينة،الجميلةالحياةهذه

شيء!

ويكره،الأمورمعاليلعبادهيدبئتعالىاللهان)ص(اللهرسولعنجاءولقد

الحياةمنالذروةلىاخوانهوأهلهلنفسهيتطقبأنللمؤمنفخقشقساقها.لهم

المعرفة،حقونفسهالرئهاالعارفة،السعيدة،الكريمة،المجيدة،الرفيعة

سبحانه.وحدهلهالحفةبالعبوديةوالمستشعرة

حياتهيحياأنلبيبعاقلكلعلىوجبقدأنهإلىكلهذلكمنوتخفمق

جمحصى،لامما،وروحيةمادييمايغيممن،تعالىاللهبأنعممتنغمآ،يكونمابأحسن

عنمترقعآ،لنواهيهمجتنبأ،لأوامرهئطيعآ،بعبادتهحينكلفيلأنعمهشاكرآ

تفريط،أوافراطغيرومن،طمعأوجشعماغيرمنالمجد،نحوطامحآالدنايا،

كبريائه،منئطامنآ،إياهراحمآ،لنفسهكمحبتهالإنسانلأخيهنفسهالوقتفيئجتآ

الحياةواهبوأن،الحياةخالقنفسههوالموتخالقأنومدركآ،لحموحهصاذآ

بقدرلأخراهيستعذوانحرآ،اللهجعلهوقدلغيرهيذذفلامالكها،وحدههو

لدنياك"اعمل:)ص(اللهرسولقالوقدكيف،ذلكمنوأكثربل،لدنياهاستعداده

.غدآ(تموثكأنكلآخرتكواعمل،أبدآتعيشقكأنك

فييسبحأو،الضعابيقهروهو،وجموحهقؤتهفي،الإنسانإلىوأنظز
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الوريوحبلىموإليهاقردثونحز

آلخفقوتم.تققمظإداققؤلأ)-ا

شظرون.ؤآنتصجيت!أ

.85،-83:الوافعةأ!نج!ونلأؤليهنمبهتمإت!آفرتبؤتخن

آتورلد.حتلىمقإليؤآفرتونحقنقسصيبهءلؤستوكىماونغقولالحممقآضلقآولقذ)-2

قيه.لمخاليآوعقآنيمايقعغآنئتهق!ازتتتئإد

.،81-61:أقصيد!رقيمثتدتوإلأقولمنتقفأقا

قولهذلكيدئنا،إليهالقريبينأقربمنأحدناإلىأقرفيتعالىاللهإن!لثهيا

منأحدناإلىاقربهوبللاتبضرون(،لاولكنمنكمإليهأقرلب)ونحن:سبحانه

فيكلةأول!ول)()ولأء7االوداجيئ،الوريدهوالوريدوحبل.الآيةبنمن،الوريدحبل

ومائخفيمايعلمسبحانهفالخالق.القلبإلىالدماغمنبالدميعودوالذي،الرقبة

هناكإنثم،نفسهبهتحذثهماأي،لنفسهالإنسانوسوسةحتىيعلموهو،نعلم

بينماالإنسانيمينعنأولهمايجلس،والسيئاتالحسناتيسخلانحافظينقلكين

وتوكيدتوضيحوالآيةالمهيأ،الحاضر:العتيدوالرقيب.يسارهعنثانيهمايجلس

من9الآيةفيكماأحصاها،إلأكبيرةولاصغيرةيغادرلاوأنه،المقكينلكتابة

الكهف.سورة

27الدمتضخالتيالنابضةالمضخةتلك،القلبعلىالإنسانحياةوتعتمد
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منووخزة.التفة"د(وتؤلمه،الثمرقة)تقتله،وهوانهضعفهفيإليهانظرثم،الفضاء

وماوالحياة،وأفراحهاالدنيائنسيهقد،تافهةغضبةأو،بسيطةجمفيماأو،شوكةاوإبرة

العبثيشغلهأو!الصغيرةالفرحةتتمقكهاو!العابرةالكلمةتستمرهكيفوانظر،فيها

له!معنىلاالذي

الارتفاعبين،حالإلىحاليمنمتحؤلآينفألاكلها،أوقاتهفيإليهانالز

حالاتبينالدنياتتوزعه،ضعيفمخلوقيينإليهانظر.والبموالنور،والانخفاض

والؤضب.والراحة،والأتراحوالأفراح،والآلامالآماليبينينفذلافهو،وحالات

الأحثة،وترك،الدنيافراقيمنجناحعلى)هوإذ،المنيةاخترمتهإذااليهانظر

.()2(فطنتهنوافذفتحيزت،غقحضيمامنعارض!لهغزضإذ

.")3(القؤتوحسرةالموتسكرةالغافلينعلىتجتمعةكيفانظر

حتى،إليهالموتبعدوئقضي،عليهتفخئمماوبكير،الموتذكرمن)أكثر

.،)4(نينقزكبغتةيأيتكولا،إززكوشذذت،جذركمنهأخذتوقديأتيك

غمضزبينما،بهف!ذا،الدنيامتاعفيالتكاثرألهاهمالذينمنأخيياتذولا

الذينمنفنكون،قبرهفيزؤزتإ،وئتقطع،غربتهدارإلىجمخقلوانتباهتها،عيني

.2،وا:التكاثرأآتمقابر"ززتمحتئ.آل!ثرألهئكمأ:فيهمتعالىقال

علي.ل!مام،البلاكة"نهجكتابمن(و)4و)3(و)2(()1
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جسمممؤن)1(خليةمليارألفمائةإلى،المعدلفي،الواحدةالدقيقةفيمرة

الحقيقةتلكقارن.الإنسانعمرفينبضةمليونآلات3يعادلماأي،الإنسان

كميةنيخطيرآنقصآيسببوحسبدقائق5-3لمدةالقلبتوقفأنبحقيقة

معهإمكانيةلاوبما،الدماغموتإلىيؤديبماالدماغإلىالواصلةالأوكسجين

الطبيعي.نبضهإلىالقلبعادلوحتى)2(الطبيعيةوظيفتهإلىلعودته

؟القربيكونمابأكثرالإنسانمنقريبآتكونانيمكنوكيف

تعالىاللهولكن.بهولصيقآلهمجاورآتكونانمناقربهوماهناكليس

كلبللا،شيءكلعنهيعلمإنه.خلقهالذيوهوكيف،ذلكمنالإنسانألىأقرفي

نفسه.بهتحذثهما

الغيبعلممنوهي،النتةقيامبعدمنالتنفيذحيزإلىيظهرالفعلكانلماذا

نأهيفالنئة.أمورآقبلهامنهناكف!ن،تعالىاللهالأصاحبهاغيريعلمهلاالذي

وأ"وسوسة!الفكروأولالفكر،لإعمالنتيجةوهيما،شيءعلئالعزمتعقد

التفكرتزيدهوأوالأولىالوهلةمنيطرحهاقدوهو،الإنسانفكرعلىتردخواطر

كلأصلهي!،)الوسوسةأو،النفسفحديث.ينتويهانييماإلىيصلأنقبلمنفيها

وأنهاخصوصآ،شخصلأيعنهائفصخلاالتيالإنسانوخطرات.ومبتدؤهفعل

خالقه.إلايعلمهلاالذيالغيبضميرفيتبقى،الذهنفيتعلقلاعابرةخطراث

بعقدكيفثم،المنطمةبالأفكارفكيف،الوسوساتهذهعلئمطيعتعالئوالله

لهمجاورآتكونأنمنبأكثرالإنسانإلئقريبآتكونكيفثم؟العملىثم،النية

كليةيعتمدوالأخير،دماغهمنأي،فكرهمنقريبآتكونبأنذلكيكونبه؟ولصيقآ

المركزفييقعالذيالإنسانحياةنبضبحقهوالذي،القلبعلىبوظائفهقيامهفي

حقيقةفيهوف!نما،الإنسانجسممنالمركزفييقعبتاحأشبهالقلبكانولئن.منه

)1(

)2(

(لاول5هول45*ح+همماهآه*س!4اا!ء9لأط3ااهلأ!ه".*!.3!4+ولح3فى(1991)،!.9.

عمله.عنالقلبتوقفهوولي!،الدماغموتهو،الحديثالتعريففي،الموتفإنولذلك

.الدمويضخينضقلبأ،الميتفي،التعريفهذاحسبنجد،قدونحن
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الرأسوفي،أعلاهفييتربعالذيذلكالحقيقيالتاجلصاحبمطيعخادئمالأمر

.الدماغ:منه

،بالذاتوالدماغبالوقود،الجسمتجهيزفيوظيفتهاداءعنالقلبوتوقف

لاالدماغلخلاياموتيعقبهللوعيسريعفقدانيتبعهمعدوداتدقائقمنوكثر

علمفيبالوفاةالمقصودهوهذاالدماغموتإن.وظائفهااسترجاعبعدهيمكن

المباشر،السببهوالقلبأنكيففانظر)1(.القانونحكموفي،الحديثالطب

في،هذاحياةصارتحتى،لحياتهمباشرسب!بأنهمثلما،الدماغلموت،والأساس

.ذاكحياة،الأمرحقيقة

اسبابأكثرهي،الطبيعيةوظيفتهأداءعنالقلبانقطاعأي،الحالةهذهإن

.الوفياتأسبابمجموعمن5%0إلئتصلقدوهي،الإطلاقعلىشيوعآالوفيات

الماكنةإنه.الحياةلاستمرارمرادلثالقلبعملانفيذلكبعدعجبولا

يحويهماأهمبينمنيحويوهو،الإنسانعمرطيلة،الدمأوالوقود،تضخالتي

.خاص)2(نحيرعلىالدماغوظيفةلاستمرارالضرورينالغلوغوزوسكرالأوكسجين

أوكسيدثانيمنهوتأخذانبالأوكسجينالدمتجقزاناللتانهماالرئتانكانتهـاذا

هوالقلبف!ن،غذاءمنوغيرهالغلوغوزلسكرالمجفزهوالهضموجهاز،الكاربون

جهتهفي،النافع"المؤك!دأالدميضخهواللحد.إلىالمهدمنالوقودمضخة

ليعيداليمنئجهتهفيالوريديالدميستلمهوبينما،الجسمأنحاءإلئ،اليسرى

تظلالذينهؤلاء)ن.آخرينأناصإلىلنقلهاالئتؤقىاعضاءباس!صالإلقانوني!محتدوعندها)1(

ل!نقل.يكونمااصلحأعضاؤهمتكونالذينهم،مستمرأوتنفسهم،نابضةتلوبهم

فقدانأتعنيله)صابةايأنمنها،كئيرةبصفابكلهالجسدأعضاءبينمتفزدعضوالاناندماغان)2(

يمكنلاوهيالخلايا،كبقةتتكاثرأنالدماغلخلايايمكنولا.نفهوبالمقدار،الحياةلمعنئ

منكافيةكية،وباستمرار،الدماغيتلملموما.آخرالىضخمبىمننقلهايمكنلاكما،)صلاحها

رجعةدونمنيتحقلماصرعانف!نهالغلوغوزوسكرالأوك!جبنمنكبيرةكميابيحملالذيالدم

ئأدونمنلفترةالعملعلىالاشمراريمكنهاالجسمفيأعفاءهناكأنبينماذا5،نف!ط،و"يهضم

الاثنين.من
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الكاربونأوكسيدثانيمنوتخليصهبالأوكسجينإغنائهأجلمنالرئتينإلىضخه

النفاياثمنهاليأخذيعودهوثمبالغذاءجميعآالخلايايجيءكمنفهو.هناك

فيالجسمأعضاءرأسعلىالفكر،مقزهوالذي،الدماغويجيء.منهاليخقصها

أيأو،الدملنقصحساسيةقاطبةالأعضاءمنغيرهمنأكثرإنه،الضروريةحيويتها

السريعة.الوفاةإلىيؤديمنهماأىانقطاعإنإذالغلوغوز،اوالأوكسجينفينقميى

ومضخته.الوقودمخزنهوفالقلب

الفكر.مقزهووالدماغ

عملهعنانقطاعهمندقائق5-3لأن،الثانيعمللاستمرارضروريوالأول

الأمر،حقيقةفي،فيهماوبجميع،نفسهالإنسانوفاةأيمتتآ،الثانيلجعلتكفي

شئآ.كهانعلملاالتيالروحتلك،لجسدهروحهمغادرةلالى

الدماغاحياةالقلمثفصار

منجدآقريبآصرتبأن،لهملاصقتكمنبأكثرالإنسانمناقتربتأنتل!اذا

قربآ.منهازددتفلقدقلبه

قريبآإذآصرتفلقد،دماغهمنباقترابك،ذلكمنكثرمنهاقتربتانتوإذا

منه.جدآ

فيإذآصرتفلقد،خلاياهوبينأعماقهفيوتغلغلت،فيهجفتأنتإذاوأفا

وماوخباياهكنههحيمئد،،عرفتقدوتكونخنرآ،بأحوالهوازددتهو،داخله

)حبلفيالقلبإلىالدماغمنالخارجالدمهووكذلك.واللحظةالتؤفيفيهيحدث

"نواقل(من،الجسمأنحاءإلى،الكيمياويةالدماغ"رسائلاإنثمالوريد".

الجسمإلىالدماغتعليماتيحملإذأفهو،فيهضتتقدتكونوغيرهاوهورمونات

وأكانماذيآ،فيهويؤثربهيحيطمالكلاستجابابمنالأخيربهيقومانعسىفيما

وثانية،دقيقةكلفيتتغيرهيبلحال،علىتثبتلااستجاباتوهينفسيآ،

.الدوامعلىالمتغيرةوالظروفالحاجاتذلكفيتحكمها
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الدماغمنبالدميعودالذيالوداجي")الوريدأوالوريد،،أحبلهوهكذا!ه

فيبهالمثليضربونالتنزيلبعدالعربصارولقد.اليمنئجهتهفيالقلبإلى

.الشيءمنالقرب

فيالقلبمنيخرجفهو)!+هول(،الأبهراأالشريانأو"الوتينأ،وأما"

أصلفيالشباتي!،)الشريانمنهيخرجوهو.كلهالجسمليجقزبالدماليسرىجهته

.والدماغالرأسليغذي،الرقبة

الحكمةهيوما؟الدماغالىبالنسبةالوريد(ب"حبل"الوتينأنقارنفكيف

أحبلمنالإنسانإلىأقرببأنهقالقدسبحانهالحقأنمنبهانخرجقدالتي

إ؟)الوتينلا،الوريدأ

:الجواب

الصدر.فيفهو!)الوتينوأما.الرقبةفيهوالوريد!"حبل-ا

الثانيوائا.القلبإلئمنهالدميحملوهو،مباشرةبالدماغيتصلوالأول-2

.!السباتي"الشريانعبرالدماغإلئمنهالدمينتقلوهو،مباشرةبالدماغيتصللافهو

عهدبعيدفهوالثانيفيالدمأئا،بالدماغجدأعهدحديثالأولفيوالدم-3

فالشريان،اليمنئالقلبجهةإلىصارهوثم،الدماغمنجاءفيهالدملأن،به

.!الوتين9وأخيرآ،اليسرىالقلبفجهة،الرئويةفالأوردة،فالرئتين،الرئوي

الخارجالدمغيرهوأ،إالسباتيالشريانخلالمن،الدماغإلىالذاهبفالدم

دارقدفهوالثانيوامابعد،الدماغيدخللمالأوللأنالوريدأ،"حبلخلالمنمنه

لي!منهاعادهوثمبالغذاء،رؤاهاقدذلكأثناءفيوهو،خلاياهبينماوتغلغلفيه

الموادهذهومن،الدماغخلاياأفرزتهاموادمنهااخذهوبلوحدهاالضارةبالنفايات

،الدماغقاعدةفيتقعالتيأ!(،4داالا!44!النخامية)الغذةتفرزهاالتيالهورمونات

الغددلعملوتنسيقهاتنظيمهاخلالمنالموسيقيةالفرقةبقائدالأطباءيشئههاوالتي

الصماءالجسمغددتفرزههورمونكلمقابلإنإذ.الجسمفيالأخرىالض!قاء)1(

.قنواتدونمن،باشرةالدمفي)فرازاتهاتص!ثلأنهاب)الضتاء"أسميت)1(
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تحفيزعلىيساعدمنهماوالأول،النخاميةالغذةتفرزهما،عادة،اثنينهورمونين

يثئطوهو،المفعولفيلهمعاكسنوالآخرهورمونها،منمزيدلإنتاجالأخرىالغدة

الذقةفيشديدبعمليةعليهاتسيطر،الجسمهورموناتهيوهكذا.إفرازهامن

نزولآ،أوصعودآإن،هورمونكلمستوىضبطمنهاالغرض،والانضباطوالتعقيد

فيالجسمحاجةوحسب،المستجذةالحالةبحسب،الإنسانعمرمندقيق!كلفي

بعينه.وقت!

إلىمنهأقربهو،للقلبالشديدقربهوعلىالوريدإ،"حبلفإنوهكذا

وهو،بالدماغعهدآيكونماأقربهوفيهالدمإنإذأ،الوتين9منوباقرب،الدماغ

وبوظائفهبهألصقوهوعليها،تحذثناالتيالنواقلخلالمنةتعليماته"يحمل

نفسه.بهتوسوسومافيهيدوروماومكوناته

بوءلؤستوس!ماونغقو..):بالآيةالمقصودأن،أعلمتعالئوالله،نرىونحن

مقزهوالذيالدماغمنالوريدحبلقربهو!آتؤيىلدتجلىيقإتيمآفرتؤنحقتقسصي

معجزاتمنوهيالفكر،مقزهوالدماغأنإلىقرآنيةإشارةوهي،الإنسانفكر

الله.كتاب

تغمىآلأبضمروثبهن،لغمىفإنها..):بقوله،القلبإلىتعالئإشارتهوأقا

أنها،بمرادهأعلئمسبحانهوالله،نرىنإننا46،،:الخبئأ!آل!حاورفيآليئآئقلوب

.للدماغ،نفسهاالحياةضرورة،والضروريبل،الفاعلالقلبدورإلىإشار"

في4تتدىالإبصارعمليةأنإلأنعنيولاإ،العينفيالبصر9:نقولونحن

.الدماغفيوتحدثالعين

ثم،الدماغإلىالدميضخعالذيالقلببعملتبتدىءالفكروظيفةفإنوكذلك

الأخير.فيتتمإنها

لأنيعمللادماغهفكأن،لهفكرلاكمنهوصحيحنحيرعلىيفكرلاوالذي

مثلوهو،الدماغإلىالدمقلبهيضخلاالذيكالميتأنهأيعاملأ،لهقلمتلا

عنالقلبتوقفعنعادةينتجالذ!الدماغموتهو:الحديثالتعريففيالموت

بوظيفته.القيام
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الوتيرمنهلتهطمناثي

.ئمحوونبماافتيغقلأ)

.ثب!ونلاؤتا

يهدر.رسمولملمولإن!

.نؤفونتاقييلأستاصكزممؤبقؤليؤتا

.تدبهرونتاقييلأكأهنبقوليؤلا

القانين.زلثينتتريل

لأقايرللي.آتغضىغقتاتقوذؤتؤ

لتييز.بآينماتالاف

أتؤيتن.قةتقالغناصتم

.،38-47:الحانةأ!خجزيئآصدعةئنمبمفما

رسولأ،اللهرسولتقوذوأنه،وحيهمنالكريمالقرآنبأنسبحانهالحقأقسم

اللهعلىتقؤكأنهافترضولوحرفآ،فيهينقصولمحرفأفيهتنردلمأمينآ،كريمآ

ظتيلغكقاتكأ:بقولهوصفهوتعالئسبحانهلكنه،منهلانتقم،حاشاه،سبحانه

الأمين.الصادقبأنه،القنغثقبلمن،عرفوهقدالناسإنثم4،:القلمأعظييأ،

ذكرهفيالسببيكونانعساهفماذاالأبهر!،)الشريانهوا)الوتينبأنوقلنا

؟الأخرىالإنسانشراببندونللولبننعالى

بأقوىتتقلصالأبهر(إالشريانإلىبالدمتدفعالتيالقلبمناليسرىالجهةإن

الغرضلأن،جهةكلفيالأذينمنبأقوىيتقلصالبطينإنثم،اليمنئجهتهمن

الأيمنف!نالبطينانوأما،اكثرلاالبطينإلىالدمضخهوالأذينتقلصمنالأساس

أوكسيدثانيمنوالتخلصأكسدتهلغرضوذلك،أكثرولاالرئتينإلىالدميضخمنهما
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،،)الوتينخلالمنكلهالجسمإلىالدمبضخيقوملأيسراالبطينأنبينما،فيهالكاربون

ف!نولذلك،الأربعةالقلبأقساممنسواهامنأعظمدفعقوةإلىتحتاجعمليةوهي

نفسه،وللسبب،ومعرو!ت.بكثيرالوريديالدمضغطمناعلئهوالشريانيالدمضغط

منه.خطرآأكثروهو،الوريديلنزفامنبكثيروأغزرأسرعالشريانيلنزفاأن

يسغفلمإن،يؤديأنيمكنمثلآ،اليدفنيكانولو،شريانايقطعإن

.الدمفقدانطريقمنالوفاةإلىحالأ،

القلبلأن،حقآالفوريوالموت،الموتإلىأدعئفهو،"الوتينقطعوأما

اعضاءوبقيةالدماغإلى"الوتينأعبرالدممنكميةأيةضخعنعندهايعجزسوف

منالخارجةالدموكميةصفرآ!،9يكونسوفحينئد،،الدمضغطإن.الجسم

.أيضا23(صفرآتكونسوفالجسمإلى)1(القلب

)1(

)2(

؟العضلاتهيفما.عضلةالقلب:بقال

:انواع3منهي

033مننحوالجسمفيم!نهاويوجد،،ب)اللحمئحرفماوهي،"مخططةا-)رادتةعضلات-1

وصولبعد،الثخص)رادةطريقمنالعضلاتهذهوتتقلص.الإنسانوزنمن25/تكزنوهي،زوجأ

.أانعكام!يآ،تتقلصهيأو،الدماغمنبذلكإليهاحافنر

الدموية،الأوعيةجدرانوفي،الهضميةالقناةجدارفيوتوجد)ملاء"،لا)راديةعضلات-2

الطعامحركةعلىبالمساعدةوتقوم،اأانعكاشةلاإراديةبصورةوترتخيتتقلصوهي،الجلدوتحت

الدموية.الأوعيةفيالدمجرياناو،وهضمه

سواهاعماوتتميز،القلبفيالأتوجدلافهي،خاصنوعمنمخططةعضلةوهي،القلبعضلة3-

القلبيتميز.الإنسانعمرطيلة،توقفغيرمنذلكعلىمشمرةوبأنهاتقلصها،فياراديةلابانها

اليافعرالقلبفيتسيرمنتظمةكهربائيةشحناتبتوليديقومأعلاهفي،نطمأو،نابضجهازبرجود

عمليةلثهماوهو،منهجزءكلإليهيخاجالذيذاتهالوقتفيالقلبأجزاءجميعإلىترصلهاخاصة

بالتناوبتقلصآ،تسببشحنةجملإن.ابرةمحزكفيالكهربانيةالراراتإطلاقتوفيتتنظيم

بهانحتبأنتنتهيللقلبمثلئئئقةحركبماعلىللحصول،القلبعضلةمنلجزء،تمامآالمطلرب

أجزاءفيالكهربائيالجهدفرقبتسجيليقوم)ل!صاس!(،الكهربائيالقلب)تخططإن.نتظمكنبضيى

لي!وهو،الكهربائيةالقلبلفعاليةتسجيلإنه.والمرضالصحةفيتختلفوهي،القلبمنعديدة

ويمكنالدماغيطلقهاأخرىكهربائية)ضاراتهاكأنعجبومن،ذاتهاالقلبعضلةلتقلصاتتسجيلأ

الصحةفيالدماغوظائفدراصةفيكثيرآتمدوهي)قأ!5(،،الكهربائيالدماغاتخططتسجيلها

منغيرهماعنالكهربائيةالموجاتهذهبتوليد(والدماغ)القلب:هذينلشمئيزفاعج!ث.والمرض

الخالقين.أحسناللهقبارك.الأعضاء

وليس=."الهيموغلوبين،الدميخضابمادةعلىفيهالحمراءالخلايالاحتراءالأحمرالدملونيرجع
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.يكونماكأسرعالموتإنه

الطب.فيمنهأسرعلاالذيالموتيعني!الوتين9وقطع

اللهبأمرإلآينطقلا)ص(اللهرسولأنللناسالتبيينبصددهيالكريمةوالآية

من،الإتهيةالرسالةتصلحتى،شابهوماالنسيانأوالخط!عنمعصولموهو،ووحيه

ظقلعكوإئك):فيهقالالذيالكريمرسولهيبقغهاأنتعالئأرادقدكما،طريقه

)ص(المصطفىلرسالةوتصديقتوثيقنفسهاالآيةإنبللا4،،:القلمأعظير!

كيف،ذلكغيزهومنأبدآالقولذلكبمثليجيءلاإذ،تعالىاللهوحيمنبأنها

.70،1:الأنبياءأللغنعين!آزسمائثالأرخمةوقآ):تعالئفيهقالوقد

وهي،لماالوتين9بأخرىوتارة،الوريد"ب)حبلتارةاللهكتابتقئلالىوانظر

الكريم.القرآنمعجزاتمنمعجزةحقائقعنلناتكشف،فيهاالتدثرعند،كلها

لأن،وتخويفتحذيزولغيرهلصاحبهفيهالقانيالأحمرفاللون،هكذاالدملونيكونأنمصادفيمامن

مجردفإن،الوعيفقدانيسببالسريعالغزيرالدمفقدانكانطذا.نفسهاللحياةفقدانهوفقدانه

عصبهيعاملعنناجيمللوعياخرفقدافيالىحولهبمنأوبالمريضتذهبقدالأحمرلونهرؤية

منالحذرالنفىفييثيرالأحمرواللون،أجسامنافيبهايجريالتيالحياةسائلهوالدمإن.نفسي

المثيراللونهذاخلالمن،فيهيغرزوهوحرامأ،يسفكهأنأوهذاالحياةسائلالإنسانيضغأن

ئتدازكلمما،فوفاةفغببوبةفسباثنعاس!يعقبهفقدانهأنذلك،وجذتهاليهالانتباهسرعة،للأعصاب

احمر.للدمتعالىاللهخلقمن،نرىفيما،الحكمةهيوتلك.سريعآ

344

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا!نسا!3؟يحوؤا!3يمطرالمليمركي

.8(11:5!سراءقليلأ!لأإلعلأآئنأوتيتروفآ..)

.8(:النحلأ!تغالونلاقاوتخلق..)

.93،و38:الحاقةأئ!ون!لآؤتا.نج!ونبتاافتيمقلأ)

،غيرهمنعوفيدونمنأي،بذاتهالإنسانيعرفأنيمكنالأشياءمنكم

ما؟وساط!دونومن

وهي:،حواشهطريقمنهوالطريقهذامنالإنسانيعرفهماإن

:نوعانوهي،الجلدحواس-5التذوق-4الشنم-3البصر-2السمع-ا

اللص!.،والبرودةالحرارة،()السطحيالألم،هيسطحيةأحاسيس

كلموضعتحديد+الذبذبةأوالزنين،()العميقالألم4هيعميقةأحاسي!

الجسم.أجزاءمنجزء

يستدعيهومافمنها،الإحساساتهذهفيتدزجآهناكأنلنلاحظلماننا

قرلبعنيحدثماومنها،والذوقالجلدكأحاسيس،الإحساسمصدرملامسة

يجيءثم.السمعكإحساس،ذلكفيمتوسطهوماومنها،الشئمكإحساسشديد،

عنكالأجسامبأبعدالإحساسإليكيوصلالذيالبصروهو،غورآمنهاأبعدهوما

ف!ن،أققهإلأالضوءمننرىلاأنناإلىإضافة،لكننا.إلبكضوؤةيصلأنأمكنما

منمثلآ،،نرىلاف!نناوهكذا،عناابتعدتكلماالعينرأيفيتصغرالضوءمصادر

ببقيةنجالكفما،الأحوالأحسنفينجم002منأقلإلأمجزتنافيالنجوممليارات

.المجرات
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حاسةأنكما،الإنسانمنبصرآأخذهيكالطيور،،الحيواناتبعضإن

هيوكذلك،كالكلابالحيواناتبعضمعبالمقارنةنسبيآضعيفةالإنسانعندالشئم

محصوزيسمعهماف!ن،الإنسانعندالسمعحاشةأما.اللسانفيالتذوقحاسة

الثانيةفي"هيرتزأذبذبة00002إلى02بينماذبذبتهاتقعالتيبالأصوات

بعضأنبينما،الأصواتمنمنهاعلئاوذلكدونهومايسمعلافهو،الواحدة

هو)1(.يسمعهلاماتسمعالحيوانات

الصفردرجة)فيالواحدةالثانيةفيمترآ322هيالصوتسرعةكانتلىاذا

كيلومتر05035)0تقريبآمزةبمليونذلكمنأكبرهيالضوءسرعةفإن(،المئوي

مثلإلىيحتاجلاالضوءأنبينما،ناقلوس!إلىالصوتويحتاج(.الثانيةفي

يصلنالابينما،الكثيرةالضوئيةالسنينعنايبعدالذيالنجومضوءلنرىداننا.ذلك

.)2(الأرضسطحعلىمتاالقريبالقريبالأالأصواتمن

،والمدى،النوعمختلفةطرائقالإنسانوهبقدسبحانهاللهأنكيففانظر

وفضلآ.منهنعمة،حولهبماتصله،والسرعة

منهنرىلاإننامنه؟نحنأين،سرعةوأكثرهانفاذآالاشياءأبعدوهووالضوء

منسبعآيرينا،الواسعمعناهفي،الطيفأنبينما"،المرئي)الضوءوهو،أقلهإلا

رؤيةيمكننالاونحنمنها.واحدآإلأ!المرئي"الضوءليسمختلفاتالموجات

منالصغيرنرىلاأنناكما،بالمزاقبحديثآرأيناهقدماإلآعنا،البعيدةالأشياء

.وهكذا،الإلكترونيةثمالعاديةبالمجاهرأيضآحديثأمنهارأيناهقدماإلأالأشياء

االقوتمة،علئاحتوائهافوقالداخليةفالأذنواحد.جهازلا،جهازانحقيقتها،في،الأذن)1(

يختصوهو7(،ح)حاولهأ،3)الدهليز،أيضآتحويف!نها،بالمعتختصوهي)4!ا"ءه"ح(،

المكاني.لموتعهومعرفتهالثخصتوازنعلئبالمحافظة

الصنيرالاستقبالبجهازمجهزوهر،ل!نانيمكنكانلويحدثأنيمكنكانماذال!خيلولكن)2(

الأصواتمنكيرقنافرخليطالىلاصتمع)ذأ،عليههوممالأبحدبسمعأن،العقل:جدآوالمحدود

وهذا،كانماأحنالامكانفيزادماكلليىأنعلىمثالوهو،جحيمآحياتهتقلبسوتالتي

بالضبطالبهيخاجما)عطاؤههوبل،التجهيلاوالتضييقبابمنلي!وهو،بعبادهربكرحمةمن

ملاءمة.أحسنويلانمه
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لا(،اللواقطةأوبةالهوائيات!،أشبهوهيحواشنا،أنذلكمننستنتج

اليسير.والنزر،القليلالقليلالآبنايحيطماعلىتعزفنا

!!!،

قدماذلكوآية.الإدراكفيالكثيرالشيءئغنيلاوحدها،،الحواسلكن

بكثير.الإنسانحواشمنأقوىبحواسنتتمتعالحيواناتمنالكثيرأنمنذكرناه

ويفكر،يدركوبه،الإنسانبهتعالىاختصالذيالدماغذلكفييكمنالإدراكلكن

صغيرأنهحقيقةتبقىفدراتهفيالدفاعوصلومهما.الإنسانعنالإنسانيتميزوبه

بالهديالاسترشادإلىالإنسانحاجةعلىآيةالبالغةالمحدوديةهذهإن.محدود

فيمكانهيعرفوأن،نفسهيعرفأنلهيتأتىحتىمنهلهبذلاالذيالفنزلالإلهي

النظرةوهذه.صائرهوأيندالى،جاءهوأينومن،وجودهمنوالحكمة،الحياة

بل،قطئناللاوأسرارهاالحياةحقائقاستكناهفيالضاربةوالعميقة،الأفقالواسعة

السمعنعمةإن.بهديهوالاهتداءسبحانهبالخالقالإيماندونمن،توجدلمكأنهي

للاتصال،وسائلأو،طرائقهيد!انمالذاتها،ترادلاالإحساساتوبقيةوالبصر

يغئموهي،للجلموسائلإنها.حولكعماالمعلوماتعلىوالحصولوالتواصل

فقدها!منإلأقدرهاحقيقذرهالاوثمينةعظيمة

!*!ي

الذيالفسيحالكونمنالمرءهووأين.لاتغثون!ماوتخلق!:تعالىقال

أقسمقدتعالىلكنه،نعلملاممااللهخلققدماأكثروماأبدآ،شيءلابه؟يحيط

ئ!رون.بماأفتممقلأ)فقال،نعرفلاومامنهنعرفهمايخص،البصريخصبشيء

وأعظمأكثرهومانبصرلابماوأقسم،أققهوما،نبصربماأقسمهو.!لآنت!ونؤقا

بغيرهئق!يمولمبالبصرعلاقةلهبماالعظيمالقسمهذاسبحانهالحنأقسم.خطره

بماوأسرعهوأبعدهإحساسأوسعيعطيناكونهرغملأنهذلك،محسوسهومما

القليل.أقلإلامنهيصلنالا،ذلكرغم،فإنه،بنايحيط
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المخلوقين.كلذلكفييتساوى.اخرىمزة،المحدوديةدانها،الضعفإنه

.،91:إبراهيم1!..يآتحيئوآلأرضقألمئئصولئضقتىآدتةترأثآلر)،

.2،:الرعدأ!..ترؤكاكدميزدشتؤلقآزغالرىآدتا)+

.8،:النحلأ!لغلونلاقاوئحلق..)+

مرئيةالسماواتانعلىتز()ألم:الأولىالآيةفي،سبحانهالحققوليدل-

منظوهتنافي،الأرضخلاما،السيارةالكواكببهااصقصوداإنقلناولقدلنا،

الشمسية.

القوىعلىدذفقدترونها(عمد)بغير:الثانيةالآيةفي،سبحانهقولهأما-

تحفظوالتي،المنظورةغيرالأعمدةيشبهمالهاتقيمالتيالنابذةإ،1أو،الطاردة

قوئإنهانحوها.الشمستجذبهاانمنوتمنعهامداراتهافيالسيارةالكواكب

لنا.مرئييماغيرموجودي!ولكنها

هيو)ما(-لالغلون!ماتخلقفى):الثالثةالآيةفيتعالىقولهعطفناوإذا-

"السبعأالسماوات-انمفادهباستنتاحلخرجنا،الأولىالآيةعلى-العاقللغير

ولانراهالاأخرىأجرامآأوسماوابهناكإنبل،كلهالكونهيليستوالأرض

هيوالأرضالسماواتأنمنيظنونهماعلىئرتبونالناسبعضإن.شيئآعنهانعلم

نأوهوخاطئآ،آخرظنآ،والأرضالسماواتتصيبالقيامةولأن،كلهالكون

أنها"والقرآنالعلمبين"القيامةكتابفيأثبتناقدبينما،كلهالكونتصيبالقيامة

السماواتانأثبتناوقدفأما.أعلمتعالىواللهوحدها،الشمسيةالمنظومةتصيب

كلها،شموس!النجومأنورأينا،غيرليسالشمسحولالسيارةالكواكبهيالسبع

قوله:في)ص(النيعنجاءكماإلاوالشص!والأرضالسبعالسماواتفليست

."فلاةفيملقاةكحلقيماإلابينهنومافيهنوماالسبعالسماواتما9
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وا!نسا،الملي

لا!ي!اآنفم!مهزويقآلارض!شيتمئا!تهاآلأزوفيضلقآلدىسمئحنأ+

36،.7ي!:تغتمونه،

فيالزوجيةقانونسريانعلىدنتقدالفعجزةالجليلةالآيةهذهإنسابقآقلنا

منف!ن،عرفناهقدماكلفيالزوجيةبيانفيإعجازهافوقوهي.مخلوقكل

الخفق،فيالزوجيةلقانونمؤيدآ،المزةبعدالمزة،الزمانيجيءأنأيضآإعجازها

الكريم،القرآننزولعلىقرنأ14منأكثرمروروبعد،اليومالعلماءيزالولا

وليس،كلهالخلقفيالزوجيةقانونسريانعلىأدتةأوامثلة،باستمرار،يكتشفون

لا)!صئا:تعالىفقوله.منهابعضآإلأوالإلكترونوالبروتون،والسالبالموجب

نفسههوالقرآنمتزلأنعلىدليلآ،حينكلفيييهررإعجازيتخذهو!تغلمون

.ا!وانخالق

شيء،كمثلهليسإذالأحد،الواحدخالقهابوحدانيةلتنطقالآية"هذهإنثم

عبادهصفاتمنصفةالزوجيةوجعل،بوحدانيتهكلهالخلقعنتميزقدوهو

ومخلوقاته.

!يم!ه!!

.،11:الشورىأ!.ةدثىءكيثيهلتتمىا

.(301:نعاما!أآثخب!!لقطيفآآلأتصزؤلهؤئذرئرؤممؤلأبضنرآرصاتذ،)

تلك.العيونتراهولاالأبصار،ئدركةلاوهوابدآ،شيءكأفيتعالىليس

شيءوأئما.الأبصاركلالأبصاريدركسبحانهفإنهوبالمقابل،واضحةقرآنيةحقيقة

بأنويعترفيدركأنمنل!نسانبذلاهـانه،ذلكغيرفهووصفهمنبالكفيخطز
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البالغةالمحدوديةهذهإن.وأصغرهنطاقأضيقفيتحب!هاحدودآدهادراكهلحواسه

الربوبية.أمامالعبودية،وجوههامنوج!في،ترادفالإنسانعلمفي

**غ؟

.،16:قعةالواأ!تغلمونلاممافيوننمثئكخ..)

.78،:النحلأ!..شمئ!الغلمو%لاأفهيكئمبالولوئنماآخرجكمؤأدئه)

قبلومنبل،أمهبطنفيوهوخلقهمراحلعنالبتةشيئأالإنسانيتذكرلا

لكولا،أنالييمكنفلا،وأبيهأقهجسدفيالنطفآلافمننطفةكانهوإذذلك

والذي.مولدهسبقتالتينشأتهيتذكرأويعرفأئهيذعيأنكانلأيولا،أنت

ريب،دونمنوهو،جدآ،ضعيف!وأنه،مخلوقبأنهشكلاالأولىنشأتهيجهل

نأبهفاخيقأمرهوبدايةخلقهأصلتجهلقدمنوإن.وخالقهفنشثهإلىبنثأتهقدين

المخلوقينجهلوعلىالقادر،قدرةعلىباهرةآيةوهيعلمأ،بغيرهئحيطلا

وضعفهم.

.،612:البقرةأ!لغثوئلاوآشضيضلموألئة..)،

.،ه:الحلقأ!ترئغغقاآقيدنمتنغ!)

.85(:ا!سراءأقلي!!لأإألعل!فنأوتيتصوقآ..)

ذلك،الإنسانأما.علمكلمصدروهوشيء،بكلالعليمهوتعالىالله

مهماوهو،ذلكغيرظنمهماشيئآيفهمأنيكادلافهو،المتكبرالجاهلالمخلوق

،النجومبملياراتزاخرةعظيمةمجزةفيضئيلةنملةمنأصغرفإنهعلممناقتبس

جدآ،ومحدودمحدو؟،بلغمهما،علمهد!ان،عظيمتئمماءمنقطر؟كشاربأو

إلآهوإنالإنسانويتعلمهعلمهقدماوكل،تعالىعلمهإلىبالنسبةشيءلافهو

يف!تحأنمنذوبارئهخالقهعليهئفيضهالإلهيوالفضلالإلهيةالرحمةفيوضمنفيف!

.وحدهدتهذلكفيفالفضل،مزةآخريغمضهماأنوحتىالحياةعلىعينيه

عه"!ه
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.0،7:النحلأ"جمزشمئأتغذتغترلايتمآتعميرآزتننالآ"يؤئنؤين!..)

بالنسبةشيئآتكونأنتكادلافهيالمكتباتكلفيالدنياعلومكلجمعتلو

منبأكثربقاديىهوفماالعلمطلبفيكلهعمرهالإنسانأفنىولو.تعالىعلمهإلى

بلوغهمعمنهوشتزيدالعلميطلبيزاللاوهو.الدنياعلوممنيسيرةغرفةيغرفان

،أخرىمزةبالانحدار،مخلوقيككليبدأ،هوثم،وجسدهومقكاتهعقلهفيأشذه

إلىتعالىيرذهمنالناسبعضإنبللا،الضعفنحو،الأولصعودهيماثلانحدارآ

وأ"الخزف،هووذلكشيئآ،علمقدكمنيعودفلاشيخوخيما،فيالعمر،أرذلي

وهو،وعجزهمالمخلوقينضعفعلىآيةلهوذلكلىان.إ)1(الخزفقبلماةمرحلة

إلىلا،الصلبالواقعأرضإلىيعودأندهالىكبريائهمنالإنسانلمطامنةأدعى

علىوالسيطرةالقوةعواملمننفسهفييتوقمهقدفيماالمريضالخيالتهويمات

لمكمنيعودأنمنالإنسانعلىأصعبولاأمزوليسوالعباد،النفسمقذرات

غفلةحينعلىآخر،مرضيىاياو)الخرف!،يصيبهقدالإنسانإنثمشيئآ،يعلم

ت!ايسبئاذاتفسىتذرىوما..)الغدفىلهحادثهوماأحديدريلاإذ،منه

-!صءصص-صصط
المفارقاتمنإنبللا34(،ةأدقمان!..تموت7رضيبآئنقصىتدرىوماغدا

يقذرمقنمحيطهفيفربأقلهوالإنسانهذامثلانالتأملإلىتدعوالتيالغريبة

يوخأنقبلومن،الإنسانفإنوهكذا.العقليةالقلكاتشقمهبوطهفيأمرهحقيقة

شيء.منيعلملا:جاءهاهومثلمايعودقدالدنيا،حياته

عة""

.،231:ءاالثحرأتغلئون!آقذكأبصالذىآآإتمؤأ)،

وكليعلمونمابكلعليهميفنالذيوهو،الناسخالقهوتعالىاللهإن

بفضله.منهماعترافآ،ويطيعوهيتقوهأنعليهملهفحق،شيء

يية*"

تدريجيأ.يتناقصهوثم،2ادهعمرحوالىفيأؤتجة،المعدلفي،الانانذكاءيصل()1
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.6،6:الكهفأزشدصا!غيضتيتائغفتيئآنغكآتتعكقل..)+

ولقد.والرائعالعزمذووالنبي،اللهكليئموهو،الخضرموسىخاطبهكذا

موسى--يستنكفالا:المبينالتفسيرصاحبقال.العلملطلبإلألغرضيىلااتبعه

كالتعبدالنافعالعلمبأنذلك،يستويانأومكانةدونههومقنعنهخفيمايتعلمأن

وفي.جهلفقدلديهبمائستغنيآ-علمقدأنهرأىمن:الحديثوفي،أفضلبل،لثه

يأ،تلك.أمقاتلهأصيبتادريلاقولتركومن..تجهلماأكثر)ما:البلاغةنهج

وجببللنا،فطق.وحكمةلناموعظةتعالىذكرهاقدللأنبياء،يخفة،العلمطلب

غيرهم،منالعلميطلبون،الوحيأصحاب،الأنبياءكاند!اذا،بهانتأشىأن،علينا

ريب.دونمن،بذلكنحنأحرانافما

.،95:لروماأ!يغلموتلاللإليئآقثوبهعلىآدئهيظبحكذلث)*

وأنكيف،إنسانكلعلىوجوبيأمزوطلبه،ومؤمنةمؤمننكلضائةالعلم

لامقفلةأفئدتهمفتعوديعلموا،أنيريدونلاالذينقلوبعلىيطبعتعالىالله

.يهتدونفمولاالإيماننورمنبشيشيستضيئون

"8"

قدوهو.مماتهوحتىولادتهمنذ،علمهمنبفيفيالإنسانتعالىاللهويمذ

تسيروأعصابآالأحياء،كلبين،مزاياهفي،بهتفزدعظيمآ،للتفكيرجهازآلهوهب

اليهامنهوتعودالجسمأعضاءمنالمختلفةبالأحاسيسالمركزيالعصبيالجهازإلى

مايستقبل)1(متخصصاستقباليجهازمنهاكلحواشآلهوهب.اللازمةبالاستجابات

إلى،المحيطيةالأعصابعبر،تنتقلهيثم،مؤثراتأوحوافز،منبهيحيط

وكل،سطحهاعلىتوجدالتي)دمهأ"!حح"(""المستقلاتصنوفمنئعذلاماخليةلكلإنبللا)1(

ذاته"متقبيها،معمادةايةتماصنوعند.الموادمنسواهآدونبذانهابادةباستقباليختصاامستقبل

الذيالأمروهو،الخليةداخل،التفاعلاتمنسللةأوتفاعلأيطلقذلكف!نالخلي!ةسطحعلى

.المادةتلكمنالمطلوبالتأثيرحدوثالىيؤدي
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ف!نالاستجاباتبصنوفلهايستجيبالدماغأنورغم،الشوكيوالنخاعالدماغ

المجردقينبع!ينيهيرىلاهوإذمحدود،فنظره.محدودةكلها،،استقبالهأجهزة

والذؤوالجزيئة،،كالخليةالصغير،القريبيرىلاأنهكماالبعيد،البعيد

الضوءوهواقلها،إلأالكهرومغناطشيةالموجاتمنيرىلاهوثموأجزاءها.

.وحدهالمرئي

مدئالآالصوتموجاتمنيسمعولائميزلافهومحدود،سمعهوهو

يتعذاه.لامحدودآ

دائر؟فيومحصورةجدآمحدود!فهيكلها،الأخرىحواشهفيوهكذا

فيجذامحدودعقلهإنثم.حدودآلهيعرفولابهيحيطالذيالفضاءضمنصغيرة

هناكتكنلمماواحدوقت!فياثنينبأمرينيفكرانيمكنهلاوهو،وطاقاتهحجمه

بينهما.تربطمارابطة

ضئقيمادوائزفيمحصورة،نفسهوعقلهبل،الإنسانحواسمنحاشةكلإن

دائرةضمنصغيرةصغيرةللإنساندائرةإنهابللا،بهامحيطهوماإلىبالنسبةجدآ

بضعفتنطقضتقةدوائرإنهاحذ.لهيغقملاماإلىبهيحيطالذيالفضاءمن

وجهله.،وعجزه،الإنسان

جدآ.صغييرحئنرفي،المكانفي،محصوروهو

فينشأقدإنهإذ.موتهوحتىخلقهمنذمحصوز،الزمانفيمحصوزأنهكما

ماهوالذيأالبرزخ"وهو،كنههيعلملاماإلىموتهبعدمنسائروهو،تعلملاما

نايكادلاوالأبديةالزمانقياسفيعمرهفإنعاشمهماوهو.والبعثالموتبين

حقأ؟!عاشقدكمنيموتقنإنوهل،شيئآيكون

والأهواءالأطباعمتغير،الغتراتسريع،الفذراتمحدودوالإنسان

نألنفسهيملكلا،الغاياتمحدودوهو.التقةوتؤلمه،الشرقةتقتله،والنزعات

المادقي،قيدهأشيرمنينطلقأنولا،أبدآعينطرفيمامنالمادفيواقعهاعنبهاتزيغ
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تغيرضقماأسيزهو-اللحدإلىالمهدمنجسدهاسيرهوإذ،فيههوالذي،محبسهأو

باقيةوهي،حاجاتهأسيزوهو،عليهوأثقلهاأكثرهاوما،واسقامعوارضقمنلجسده

،وشراب،وجلوسيىونو!،تنقبىمنالطبيعةنداءبحدودئقيدوهو،بقيمامعه

عرات!سسبئاذانفسىتدي!وما)اذ،كلهذلكمنوأكثربل.إليهاوما،ومطع!

."تموتلآ،ض!بآئتقص!تذرىوما

منهبفضليكتسبههوإنما،منهويستزيدالعلميكتسبوهو،الإنسانأنعلى

"الاستقبالأأجهزةأو،الإحساسوأدوات،العقلوهبهالذيهوسبحانهلأنه،تعالى

مافييسبحوهو،وبارئهخالقهمنهبةهونفسهالإنسانإنبللا،عليهاتحذثناالش

وأإليهايلتفتلاقدالتيالإلهيواللطفالرحمةوفيوضالنعمصنوفمنئغذلا

يتناساها.أوينساهاهو

لاهوبللا،بذلكمأمورفهو.يتعلمأنمن،الحياةهذهفي،ل!نسانبذولا

فيويتفكرينظرأنمنلهبذلاوهو.العلمدونمن،الحقيقةوجهعلى،لهحياة

لا!زطخفتؤفاق)؟تعالىقال.حيئشيةولكلوالإنسانللكونتعالىاللهخلق

تغل!موبر!تكونوأثغئاعلم!مكماآلتةقأدلخرواأينغفاذأركتا"آؤ

واراجلينفصقواغيرهأوعدؤآخفتمإن:الآيةهذهتفسيرفيجاء923،.:البقرةأ

كيفتعالىعفمكمكماالمختارالآمنصلاةفصفواالخوفمنامنتموإذا،راكبين

بالإضافةهناكإن،أعلموالله،وأقول.والحضروالسفر،والأمنالخوففيتصقون

عبادةإلىالإنسانينصرفأنوهو،منهأوممعهوإليهئضافمعنئالمعنىهذاإلى

ماغئىآدئةقىلت!ئروا..)نعلملممالناتعليمهعلىوجمرنانأوشكرآحمدأالله

الماديةحوائجهلتىما)ذاالإنسان)ن.185(:البقرةأتشكروئ،ولح!ئمهدلبهغ

نالفقد،نفسهفيأمنهوإذاثم،لهسبلهاوذؤتعالىي!رهاقدوهي،منهاوارتوى

المطلوببدوبىهيقومأنمن،للأنسانأي،لهبذلاوهو،لهتعالىخلقهقدممانصيبه

دثهوالحمدالجرفانمنبعفقذلك.ويعبدهاللهيذكرأنعليهإنإذ،الحياةهذهفيمنه

.،56:الذارياتأ"لئعبدوتالألالن!ىوآآلحنظفتوما):لهعقمهقدماعلىتعالى
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الذينفأمما،،95:الرومأتغتمولت"لاآلدجمتقلوبقئآدتايطتعكذلثأ

نأأمرهمهوإذ،لهمتعالىوهبهالذيالعلمبنوريستنيرواأنلأنفسهميريدونلا

قدوأنهمأماإذ،عملهمعينمنهوجزاءهمف!ن،خلققدفيماويتفكرواينظروا

وا،عقلدونومن،كالبكمأووئكمآ،كالضئمأووضفآ،كالعميانأوعميانآصاروا

ويلمسوهويبصروهويسمعوهيعلموهأنتعالىأرادهممفا،بهميحيطيما،يكادون

إنهم،ثم.لديهمالعقلققكةعطلواقدف!نهم،فيهيتفكرواأنثم،اليدينلمس

وا،تعملتغدلمفكأنها،لديهمالاستقبالاجهزةاو،حواشهمعطلواقد،بالنتيجة

أفئدتهم،علىاللهيطبعأن،وفاقآجزاء،بهمخيريآفصاراصلأ،يملكوهالمكأنهم

يصيرونوهمشيئآ،يستقلهوولائفححهوفلاعليهئختمالذيكالشيءفيصيروا

لأقالمعاندين،الجاحديناولئكتعالىاللهيجعل.سبيلآوأضلبلكالأنعامعندئد

والذي،العلمبعدمقلوبهمعلىختموقديجعلهميهتدوا،حتىعقولهميستعملوا

اللهلمعرفةبال!والعلمللكفر،بال!فالجهل.للكفررأينا،قدوكما"ئكافىهو

ذلكفيوالسبب،أعمىالقيامةيومالكافريبعثتعالىإنهبللا،بهوالإيمانتعالى

لورلثقالى):تناساهاأونسيهالكتهبهايهتديبصائزآتاهقدسبحانهاللهأنهو

لن!مى!آقؤتموكذلكقنتيميتها:اتنتاآئتككذلكقاذ.بص!!كنتوقذآعمئحمثزتئئ

،حسرةمنبعدهاليسحسر؟ومن،رهيبةمؤلمةعاقبيمامنلهاويا.126(و125:أطه

عليهم.وآلاءهربهمالناسين،القحالينأولئكحسرة،الدهرأبدباقيةدائميماحسر؟

،الأخرىوحواشهوسمعهالإنسانلبصربئنةواضحةحدو؟هناككانتوإذا

يكتفيلاإنهإذ،فضلهوعظيمأهميتهجاءتهناومن،كلهذلكفوقهوعقلهفإن

كثيرآوأرحبأوسعأبعادآلعقلهإنبل،لهاالجسديةوالاستجابةالمحسوساتبتلقتي

ناالعقلهذاخلالمنيدركوهو.الحياةهذهفيالحقيقيوسلاحهعذتهوهو،ذلكمن

إليمابوجودإلامقنعآتفسيرأيف!رأنيمكنلاكلهالكونفيوالمحكمالدقيقالنظام

تعالىاللهآلاءمنئقذلامافيوت!تحالنعمصنوففيليتقفبأنهكما،حكيمقادر

عليه.والمنعملبارئهوالشكرالحمدمنهيستدعيمما،حولهوفيمنفيه،وآياته
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علائقهتكادلا،الرضيعكالطفلهوالضزفةحواشهمنلأبعديسمولاوالذي

نإماوبقدر.الأنعامتتمتعكماويتمتعيأكلوهو،وغرائزهحواشهتعدوحولهبما

هومابقدر،العقل،والثمين،والح!اس،العجيبالجهازذلكيستعملالإنسان

لئشرقالصغير،الصغيرعالمهفيتحبسهالتيالكثيفةالكثيفةالخخبمنيخترن

الإلهي.والنورالإلهيةالرحمةفيوضعليه

وفي،بصرهفيوأخرى،جسدهفيجدآصغير"دائرب!،الإنسانهووذلك

يعرفوعندما.حدودآلهيعرفلارحبعال!فيصغيرودوائركلها.وهكذا،سمعه

وافتقاره،علمه.وضآلة،حيلتهوقفة،مقدرتهضعفلهويتبين،نفسهحقيقةالإنسان

رقيلثهكلهاوالعلموالمقدرةالكبرياءلأن،وأعظممنهاكبرهومنإلىامورهكلفي

كلهاأمورهفيويتوجه،كبريائهمنئطامنأنمنلهبذلافإنه،وحدهالعالمين

وأن،استقبالاحسن!استقباله)اجهزةيستعملأنلهبذلادهانه.القادرللخالق

قدفيمايستعملهاالشر،فيلاالخيرفييستعملهاأنعليهيتوجبعليفا،يحافظ

العقل،:والثمينالخطيرالجهازذلكإلىالمعلوماتتنقللأنها،لهتعالىخلقها

.قيامخيربواجباتهالأخيريقومحتى

ؤشمقين.ؤلس!ابم.لأ"غتئتهقإآؤ!ل:فقالاقسمقدتعالىاللهإنثم

.،51-8:البلدأآلخدقق!وهدشاكل

والشر.الخيرطريقاأو،والباطلالحق:النجدان

تليوهي،الشمسسورةمن01-7الآياتفي،أخرىمزةجمق!يمئموهو،وفال

منأفلحقذ.وتفوئهانجورهاف!فمها.شؤلفاوماأونفمم!:مباشرةالبلدسورة

.شئقا!ذقنصاقيؤتذ.يهئقا

فيهنا،أقسمقدسبحانهلأنه.تعالىاللهكتابفينظيرآلهنجدتنمقسئمهو

خيارأنسبحانهالحقيبينحتىذاكلمتواليآ.ق!مآعشرأحد،الشمسسورة

نفسه.الإنسانبيدهووالفجورالتقوى
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منوالتا!لر،التلقيعلىالكافيةالمقدرةالإنسانوتعالىتبارفيالحقأعطى

عقله،خلالمنالباطلمنالحقومعرفةالتفكيرإمكانيةوأعطاه،كواشهخلال

الحزةالإرادةأعطاهقد،بعدهومنذلكقبلمنهو،ثمبينهما،يميزأنمنوأمكنه

الحز.الفعلأجلمن

الفجور.أوالتقوى)رادة

الجهلعالمفيبهابالهبوطالناصعجوهرهااخفاءأو،الفستزكيةوارادة

.الهوىواتباع

ثمالحز،الفعلمنوأمكنهوالشز،الخيربطريقيالإنسانسبحانهالحقتطر

اخفىومنفاز،فقدنفسهزكىفمنيشاء:مايفعلأنذلكبعدمنلهتركهو

.خابفقدبهاوهبطحقيقتها

وحقآ.وطاعتهتعالىاللهمعرفةإلى3تقوأنهاهيمعرفيمالكلالنهائيةالعقةإن

الخزور.ولاالاللولاالنور،ولاالظلماتولا،البصيرولاالأعمىيستويلان!نه

منأعمىعادقدالإنسانفكأنعميتإذاالبصيرةأنذلكوآية،كالأعمىالكافروإن

بصر.دون

لاالتيالبالغةييحعتهوعلى،نعرفهالذيذلك،للكونانالإنسانتصؤرقدولو

الأ("الفراغبعدوماذاةللتساؤليعودالعقلفإن،إليهاينتهيحدودأ،عقليتصؤرها

يدذ،هوفلأو،اللانهايةعلىيدلذلكإنالفضاء؟الأالفضاءبعدوماذاا؟الفراغ

الفهمفيالشر،بنينحنالشديد،عقولناقصورعلى،الأخرىالناحيةومن

لمالذياللهوملكوت،الرحيبالكونهذافيضآلتناوعلى،والاستيعابوالتصور

حدودآ.لهنعرف
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كثيرآ)ن.الكونإلىوخطيرةخاطئةنظرةيعكسذكرناهالذيالتساؤلإن-3

واينسونوهم،وحدهمالإنسانلبنيملكآعليهاوماالأرضيحسبونالناسمن

لقد.همحقهممثلوبحرهوسمائهأرضهفيالحقتعالىمخلوقاتهلكلانيتناسون

كانلىاذا.كالإنسانوالعيشنفسهالوجودحقلهاوهي،جميعآ،الأرضعلىخلقها

تلكووهبها،رزقهاأعطاهاإنهثم)1(،نعلملاومانعلممفاالدوافيخلققدتعالى

بعدمنلنا،إنفهل،الحياةقيدعلىالبقاءوعلى،تحصيلهعلىالعجيبةالمقدرة

وجهغيرمنمنهانختطفهاأن،الأرضعلىالحياةنشاركهاالذيننحنالحق،ذلك

والتلذذالتلفيإلأاللهمودواء،غذاءمثلمنئذكر،فائدةأيةدونومن،حق

لها،نحن،نهبلمممنحيواتهاالأحياءمنغيرناوسلب،والتعذيب،بالتشويه

لنا؟وهبهاقدهومثلمالهاوهبهاقدتعالىاللهإنبلالحياة

لا.خاطئةقاصرةجاهلةنظرةهيالمخلوقاتمنحولناماإلىالنظرةهذهإن

تعاملفيقسو؟مننراهمالناتف!روهيو!سادية"،،أنانية،أحاديةنظرةهيبل

.)2(الأرضسطحعلىمنالإبادةبل،القتلحذإلىيصلوبما،بيئتهمعالإنسان

هكذاأو،منهمالكثيرأو،الإنسانبنيبعضيظنأنوأمزذلكمنوأدهى

التمتعحق،وحدهم،لهموأن،وحدهملهممفأالأرضأن،أفعالهمعليهمتدذ

وأن،والجمال،والمتعة،والخير،التنعمصنوفمنالحياةواهبفيهاخلقهقدبما

غيرآخرشيءأيأو،الغيرأجلمنوالكدح،والتجويع،والإذلال،الإفقارلغيرهم

)1(

)2(

.يومكلجديدةأحياءيكتشفونالعلماءيزاللا

مؤشزوهو،والحيواناتالباتاتمنالأنواعآلافوباصتهمرار،،الأرضعلىالوجود،منت!نقرض

دراسات"أثبتتفلقدنقولماعلىوكمثالي.الأرضعلىالحاضرةوحضارتناحياتنااتجاهعلىخطير

فضلأنباتينوعبلجيكاأراضيمنس!نويآيختفيالحاليالقرنبدايةمنذأنهبلجيكافيأجريتدققة

نباتيآنوعآ94اختفى،الماضيالقرنو!نذ.أفرادهامنالمائةفي75علىيربوماتفقدنوعمائتيعن

فييورددورستفجان،كذلكالحيوانيةبالأنواعيتعلقفيمامذهلةوالنتيجة.الفرنسيانجو)قليممن

تناقصيىفيهيأوالإنسانبفعلاختفتالتيالأنواعقائمةولأول!47س!ولس!عول(!ولس!عولس!ولكتابه

سل!لة(،)4991يلتماريلجان(والطيعةالإنسانبينالوفاق"عودة-"القاراتجميععلىمطرد

،.المعرفةاعالم
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ا!نسا،؟يحتاجحالفرووياتمو4!

ينبوءقآخرجمآ:آالئئممامنىؤآنزلموألازصألسئنؤتظقالذىأدته)،

ثكموسمخزبآتربآلترفيلمجيى2آلفقثلكموسمخرلكتمززقاألثتزقي

آلالقز.

.لئهاروآآلللكموسمخروآلقمردإلحئنآلمثتتممقوسمخزثكمص

تخص!موهماإلثلاألتإنيضتشذوأ!إنسمآكموةتاصئنيناتبهمو

.(43-23:هيمبراإأر!!فاتظثوقيلمحممنأ

.32(:الأعراف1!..وءلعاصآخرنيآتتئآلتهزينةحرممققتم)+

أنواعمنالهائلالعددذلكسبحانهالحقخلقلماذا:سائليسأل

؟وغيرهونباتحيوانيمن،المخلوقات

:لجوابا

الأإبهلأيثئش!قخلقرتبهتمألئهذل!م):تعالىتال-أ

بماكلهالكونخلقوالذي،وتعالىتباركالخالقوالقيأ62،.أغافر:!..هؤ

يشاء،مايخلقإنه.خلقهولجميعلنا،العدممنوموجدها،الحياةواهبهو،فيه

نفسكأنتلهتدينوالذي.وئلكهخلقهفيئسأذولا،ويحاسبهمخلقهتسألوهو

.لغيركخلقهعنتسأله"لالكخلقهفي

وتصوير،الصانعوصنعةالقادر،بقدرةتنطقآياتتفوالخلقذلكإن-2

الذي،الخالقوخلق،الكريموكرم،الرحمنورحمة،المبدعوإبداعالمصؤر،

به.والإيمانبخالقهاللتفكرمدعا"فهي،هدىثمخفقةشيءكلأخ!ن
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وخققهم،لهمتعالىخلقهاالتيالتكريمصنوفمنبنصيبهمالتنعيمحقفيالمساواة

المشروعة.وآمالهمتطلعاتهممنوالحرمان،لها

منيف،عظيمبيبفييمزكةكلهموهم،أمامهسواسيةسبحانهاللهخلقكلإن

ليسأنهكما،الآخردونمنلأحدهملي!وهي،الأرضهيغتاءوارفبماوحديقيما

شيء.من،الآخرينعلىفيها،للعيشمزييمامنلأحدهم

منهانعرفهلمومانوائدها،منعرفناهقدمافوق،المخلوقاتهذهإن-4

الوحثة،ويبعدجمالآ،يملؤهاما،الأرضعلىللحياة،التنؤعمنتعطيكثير،

لز!بوهاوالحميروالبغالمولجل):تعالىقولهفيذلكنجد.عنهاوالمللى

.8،:النحلأ!لقالونلاتاؤئحلقوييشة

،الأرضوحيواناتلنباتاتجديد؟فوائداكثاففيالإنسانواستمرار-5

شاطئهاعلىنقفالتيالحياةبخضمبجهلناتنطقحقيقةهوومركباتها،ولعناصرها

بلباس،نفسهالوقتفي،متسربلين،متغطرسينجاهلينأو،مذعورينخائفيناثا

آخر.جاذبمنالفارغةوالكبرياءوالغنجهئة،جانبمنوالعجزالضعف

وهو،الخلقشقمأعلىمنوجودها،فيالحيةالمخلوقاتتتشابك-6

يعتمدفالإنسان.الآخرعلىواحدهامعتمدآ،الحئةالكائناتأدنىوحتى،الإنسان

ماعلىوالأخير،النباتعلىالحيوانيعتمدكما،والنباتالحيوانعلىوجودهفي

يعتمدالبحرمخلوقاتف!نوكذلكوهكذا.،المخلوقاتشقمفيمنهأدنىهو

وهكذا.)البلانكئن(إلىوصولآ،وأصغرمنهأدنىهوماعلى،حياتهفيكبيرها،

أعضائهابقيةبالضرورةيطولالمتشابكةالبيئةلهذه)ازعإج(أوتغييرأيفإن

.المتدرجالشلمذلكفيومكوناتها

فيالطريقمختزلين،المخلوتاتهذهأهمية،وبوضوح،نتبينوحتى-7

غابتلوماذا:فنسأل،الموضوعصدرفيوردالذيالتساؤلذلكنعكسبحثنا،

عنا؟،االآخرينعرففيالزائدة،المخلوقاتتلك

هومابحثنا،فينستبعد،الانصافيمكننامابأكثرئنصفيننكونوحتى
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